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 2 شرح منظومة الزمزمي 

 (1) منظومة الزمزمي في علوم القرآنشرح 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 المقدمة:
وعلى آله وصحبه  ،نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 أما بعد:

جل -في كتابه  كرهاألوصاف ذ ؛أنها خير أمة أخرجت للناسعن هذه األمة  -جل وعال-فقد أخبر هللا 
خير متى توافرت ووجدت ووجد الوصف المرتب عليها، فهذه األمة  ،، فالخيرية مربوطة بهذه األوصاف-وعال

ال فهذه  ،والمراد بذلك عالم زمانهم ،بني إسرائيل على العالمينفضل  -جل وعال-طال،، وهللا اإلاألمم على  وا 
-مات ذكرها هللا على مقو  لجميع الناس، بناء   [111عمران: ]آل {خير أمة أخرجت للناس} :األمة بنص القرآن

نما ألوصاف اتصفوا بها،  ،في كتابه، وليس ذلك بالدعاوى وال لنسبهم وال أللوانهم -جل وعال علقت عليها هذه وا 
جل -للعمل باألوصاف التي استحقت بها هذا الوصف وهذا التكريم من هللا الخيرية، فإذا وجدت هذه الخيرية 

إذا وجدت هذه الخيرية فخير هذه األمة التي هي خيار الناس أو خير الناس من تعلم القرآن وعلمه،  ،-وعال
، ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)): -عليه الصالة والسالم-بالنص الصحيح الصريح، حيث يقول الرسول 

عليه -المنزل على نبيه  ،-جل وعال-كالم هللا  -الذي هو موضوع البحث والدرس في هذه الدورة-والقرآن 
نه لذكر لك ولقومك} :شرف هذه األمة وذكرهاالذي هو  ،-الصالة والسالم شرف لك  :يعني [44]الزخرف: {وا 

فإذا  ،-عليه الصالة والسالم- نبيه ةنس  ترك فينا هذا الكتاب مع  -عليه الصالة والسالم-ولقومك، والنبي 
ذا تمسكنا بهما   ضللنا.فرطنا فيهما هدينا وأمنا من الضالل، وا 

 -جل وعال-التي هي خيار الناس وخير الناس من يتصدى لكتاب هللا فالمقصود أن خير هذه األمة 
، يتلقاه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى ، فيتعلم القرآن بحفظه على الوجه الذي أنزل عليهاوتعليم   اتعلم  
 ،، تلقاه كما أنزل، كثير من المسلمين يقرأ القرآن-جل وعال-عن جبريل عن هللا  -عليه الصالة والسالم- محمد

ف والتصحيف فتجد في قراءته من األخطاء واألوهام والتحري، -جل وعال-لكن ال على الوجه الذي يرضاه هللا 
السابق  في ال أعني-هذا موجود وهو في السابق أكثر، السابق من العصور المتأخرة  ،واللحن المحيل للمعنى

منذ ما يزيد على أربعين  -جل وعال-لكن ظهرت العناية بكتاب هللا ال،  ،من تبعهم بإحسانفي عهد السلف و 
ن وجد قبل ذلك في غيرها من البلدان ،في هذه البالد اعام   جل -قلة وعناية بحفظ كتاب هللا لكن صار فيه ن   ،وا 
وأثمرت الثمار  -جل وعال- عنى بكتاب هللا، ووجد األثر من وجود هذه الحلقات وهذه الجماعات التي ت  -وعال
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من  فال بد   !الطيبة، لكن العناية بحفظ القرآن والعناية بتجويد القرآن وترتيل القرآن هذا أمر مطلوب لكنه ال يكفي
  .العناية به بعد ذلك بقراءته على الوجه المأمور به

أهمل فإذا ضمن ذلك  ،بل يحفظ القرآن ويتقن القرآن ويجود القرآنكثير من طالب العلم يقرأ القرآن 
لقراءة القرآن على الوجه المأمور به، هذا قليل في  امقتطع   افال تجد في برنامجه اليومي جزء  القرآن ونام عنه، 
من نظر في التفاسير المعتبرة  ؛على فهم القرآن وتدبر القرآنعنى بما يعينه عن كونه ي   طالب العلم فضال  

قليل بالنسبة للعلوم يعني هو موجود لكن - فيندر أن تجد قليال   ،الموثوقينالمتلقاة المؤلفة من قبل أهل العلم 
 .العناية بكتاب هللا من حيث فهم معانيه وتدبر معانيه -األخرى 

 وتدبر القرآن إن رمت الهدى 
 

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
لى قراءات رؤه عوبعضهم يزيد على ذلك فيق ،يكتفي بمجرد حفظ القرآن وضبط القرآن وتجويد القرآن 

، من أهل القرآن لعنايته بالقرآن هو ،نعم.. ويضمن لنفسه أنه أجيز بالقرآن من عدة شيوخ ثم بعد ذلك ،متنوعة
أهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته هم الذين لهم العناية بتعلم ": -رحمه هللا تعالى-لكن كما قال ابن القيم 

ن لم يحفظوه ،وتدبر القرآن ،وتعليم القرآن ،القرآن لكن ، -رحمه هللا تعالى-، كما يقول ابن القيم "والعمل بالقرآن وا 
بل هو آيات بينات }، "أناجيلها في صدورها"ء في وصفها: ، جاحفظ القرآن خصيصة من خصائص هذه األمة

ن زعم من زعم  ،حفظ القرآن من خصائص هذه األمة ،[44]العنكبوت:{في صدور الذين أوتوا العلم من وا 
 .المفتونين أن حفظ القرآن من سيم الخوارج

علماء كبار يزعمون أنهم  ،تجد آيات في بعض الطوائفالمبتدعة،  اممن سيأقول: عدم حفظ القرآن  
لتأويل باطل  وال يحفظون القرآن ،يعنون بالقرآنومع ذلك ال  ،باأللقابباألوصاف ويلقبونهم ويصفونهم  ،آيات

عناية طالب العلم والعلماء في العصور المتأخرة حفظ كتاب هللا اتجهت إليها أن العناية ب المقصود: .عندهم
ال يندر أن يوجد حافظ في بلد  ،بالنسبة للعصر الحديث يسر ثم بعد ذلك  ،إال عدد يسير في كل بلد من البلدانوا 

 وحصل على يدها الخير الكثير. ،عنى بتحفيظ القرآنهذه الجماعات التي ت   -جل وعال-هللا 
نجد أن نصيب هذه  ،من تفسير القرآن وسائر علوم القرآن ؛ذا جئنا إلى ما يخدم القرآن من التفاسيرإ

في الدروس العامة والخاصة قليل نجد أن نصيبها  ؛-جل وعال-بكالم هللا العلوم مع أنها متعلقة بأشرف الكالم 
من خالل الجدول  األسبوعستمائة درس في  فيهابالنسبة للعلوم األخرى، فالبلدان متفاوتة في هذا، بعض البلدان 

وأقل  ..مائة درس وهكذاومائتين و س ، وبعض البلدان فيها ثالثمائة در -جدول معدل من قبل الجهات المعنية-
وأكثر، لكن لو نظرت ولحظت في نصيب القرآن إذا استثنينا حلقات التحفيظ في دروس المشايخ وجدنا أن 

والعقيدة والفقه، وهي جديرة باالهتمام والعناية، غي، وجدنا النصيب األوفر للسنة العناية بالقرآن أقل من ما ينب
ذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن تعليم القرآن  -جل وعال-لكن كتاب هللا  ينبغي أن تكون العناية به أكثر، وا 

من العلماء  اهل تجد عالم  لكنه ال يوجد في دروسهم،  ،يأنف عنه الكبار من أهل العلم :وتحفيظ القرآن ال أقول
إال ما ذكر من أن في -وال من أساتذة الجامعات  ،بل وال متوسطيحفظ القرآن؟ ال،  وأ الكبار يقرأ عليه القرآن

ال يوكل هذا التحفيظ -من أساتذة الجامعات يجلسون لتحفيظ القرآناألحساء اثنين أو ثالثة  من المسلمين  إما ؛وا 
 -ووفقهم اجزاهم هللا خير  -أو من الشباب الذين حفظوا القرآن  ،يقومون بهذا خير قيام -اجزاهم هللا خير  -الوافدين 

لكن  ،أن كون العالم الكبير يتصدى لهذا األمر يعطيه في نفوس الشباب قوةعن األمة، لكن يبقى  اوأسقطوا واجب  
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 4 شرح منظومة الزمزمي 

ما نجد في عليه في كتب التفسير إال  أو حتى يقرأ ،يقرأ الناس القرآن أو يحفظ الناس القرآن اكبير   اما تجد عالم  
أو تفسير الشيخ ابن سعدي أو غيرهم، يعني: ما نجد من يتصدى  ،الجداول من قراءة تفسير الحافظ ابن كثير

  .، أو بشرح كتب الفقه، أو بشرح كتب العقائدبشرح السنة مثال  عنى للقرآن فيفسر القرآن كما ي  
كبارهم -عنى الناس بغي أن يعاد النظر في الجداول، وأن ي  أقول: هذا تقصير وهذا خلل، هذا خلل ين

 .-جل وعال-وما يخدم كتاب هللا  -جل وعال-بكتاب هللا  -وصغارهم
كما يوجد في العلوم األخرى،  يناسب شرحه في دورة مثال   االتأليف في علوم القرآن يندر أن تجد متن  

، كتب ..في كذا ،في الحديث ،في العقائد ،في الفقه ؛دئينالعلوم األخرى ألف فيها للمبتدئين، كتب كثيرة للمبت
  .كتب ألفت للمنتهين ،كثيرة تناسب المبتدئين، كتب ألفت للمتوسطين

؟ نجد في الدورات عناية العلومما الذي يناسب المبتدئين من هذه  ،إلى علوم القرآن -يا أخي-تعال 
يكفي أن  ،إمام من أئمة المسلمين -رحمه هللا–اإلسالم  ، شيخ-مقدمة التفسير-شيخ اإلسالم ابن تيمية بمقدمة 

وضبط الفن عنى بالحدود واألمثلة والتعاريف التي ت  لكن هل هو على طريقة المتون  ،هذا الكتاب لشيخ اإلسالم
 أو الكتب التي ،القرآن مثل ما نجد النخبة مثال  في علوم  ايعني: هل نجد متن  وضبط أنواع الفن كالعلوم األخرى؟ 

ألفت للتدرج في تلقي العقيدة الصحيحة؟ ما نجد، يعني على سبيل االستقالل للعلماء الذين يؤلفون على الجادة 
 .لطالب العلم ما تجد إال ما ندر
من أصول  ابدء   ،اهذا الكتاب ألفه السيوطي وجمع فيه أربعة عشر علم   ،النُّقايةكتاب للسيوطي اسمه 

علم أصول  ،علم الحديث ،علوم القرآن ،علم التفسير ،علم أصول الدين ،الحديث ثم علوم ،ثم علوم القرآن ،الدين
علم  ،علم البديع ،علم البيان -نعم-علم المعاني،  ،علم الخط ،علم التصريف ،علم النحو ،علم الفرائض ،الفقه

هذا متن أو  -معنىو  االصة وزن  ن كالخ  بضم النو - النُّقايةهذا كتاب اسمه علم التصوف،  ،علم الطب ،التشريح
وكل واحد من هذه المتون يصلح للمبتدئين تدريسه  ،على ما سمعنا افي أربعة عشر فن   اأربعة عشر متن   ،متون 

قراؤه. لكن مع األسف أنه جرى على عقيدته التي مشى عليها وهي عقيدة  ،علم أصول الدين في العقائد وا 
ما  النُّقايةفي دورة مضت أن أخذنا من هذا الكتاب الذي هو  وسبق لنا-بعلم التفسير  أثم بعد ذلك بد ،األشعرية

نرجو أن تكون  ،بها من انتفعوفرغت على أورا، وانتفع  ،وشرحناه في دورة انتشرت أشرطتها ،يتعلق بعلم التفسير
  .من أنواع علوم القرآن ان نوع  و وهي على طريقة المتون، وفيها خمسة وخمس ،-جل وعال-خالصة هلل 
بل جلها مأخوذ من النخبة، علم أصول  ،لم الحديث خالصة في مصطلح الحديث تحاكي النخبةع اأيض  
علم  ،علم النحو ،، علم الفرائضئيصلح أن يعتمد عليه المبتد ،هذا كتاب مختصر جميل االفقه أيض  
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أن يقر  ،لعملوله منه نصيب في العلم وا ،ختمه بعلم التصوف؛ ألنه سائد في وقتهإلى آخر العلوم و  ..فيصر تال
ن كان فيه  ،هذا العلم  ما يالحظ عليه وعلى غيره.وا 

ثم شرحه  ،األربعة عشر علم   اليكون متون   ؛ألفه السيوطي النُّقايةالمقصود: أن هذا الكتاب الذي اسمه 
قول: ي، النُّقايةوذة من مأخ -التي معنا-منظومة الزمزمي  ".النُّقايةإتمام الدراية بشرح "في شرح مختصر اسمه 

 .، من هذا الفن"النُّقايةمن  اأفردتها نظم  "
وطبعه مع كتاب  ،القاسميأفرده الشيخ جمال الدين  النُّقايةما يتعلق بعلم التفسير وأصول التفسير من 

المحلى، وكتاب في أصول الفقه البن عبد الهادي أسماه من مقدمة  افي أصول الفقه البن حزم مأخوذ أيض  
صول الفقه مأخوذ من فهذه المتون مستلة من كتب أ، -ذي سوف يشرح في هذه الدورةالوهو -مجمع األصول 

ال فاألصل هو مأخوذ من  ،، مجمع األصول سماه طابعهالنُّقايةمقدمة المحلى، أصول التفسير مأخوذ من  وا 
رحمه -قاسمي ا الالبن عبد الهادي، هذه مستالت استله "الكتب الكثيرة باألحكام عن مقدمة مغني ذوي األفهام"

 .وطبعها وراجعها وصححها وعلق عليها -هللا تعالى
اتأخر  -أعني علوم القرآن-التأليف في هذا الفن  وعلوم الحديث تأخر بعد التأليف في أصول الفقه ، جدًّ

ا ألن القرآن مضبوط  لماذا؟ ،تقدمه التأليف في علوم الحديث كذلك ،، تقدمه التأليف في أصول الفقه بقرون جدًّ
ما  فيه ليسوا بحاجة إلى أن يؤلف اومحفوظ   امن الزيادة والنقصان، ما دام مضبوط  فوظ تكفل هللا بحفظه مح

فيما يخدم السنة من  -من هذه الحيثية-يخدمه من حيث الثبوت وعدمه، بينما التأليف المتقدم في علوم الحديث 
، أما ما بحفظه -جل وعال- نه تكفل هللاأل ؛للقرآنحيث الثبوت وعدمه، وهذه الحاجة ليست موجودة بالنسبة 

في كتب أصول الفقه؛ ألن  اوفهم القرآن واالستنباط من القرآن فهو موجود أيض  يحتاج إليه فيما يخدم القرآن 
والناسخ  ،والمطلق والمقيد ،وما يخدم القرآن من حيث العام والخاص ،يتعلق بعلوم القرآنأصول الفقه فيها مبحث 

فالحاجة ليست داعية مثل الحاجة الداعية إلى التأليف في أصول الفقه أو علوم الحديث؛ خره، والمنسوخ.. إلى آ
، فلم يروا الحاجة وفيها الدس منذ القرن األول ،فيها أو وجد فيها الوضعبخالف السنة التي وقع  ،مصون ألنه 

افتأخر التأليف  ،داعية إلى التأليف  .جدًّ
لكن هل هذا الكالم صحيح؟ ، هـ(424)ت:فيه البلقيني جالل الدين لكن السيوطي يزعم أن أول من ألف 

ن مهل هو أقدم من الطوفي؟ ال، الطوفي ألف، هل هو أقدم ؟ ال، هـ(545)ت:هل البلقيني أقدم من ابن الجوزي 
لكن الزركشي، تقدمه  ،تقدمه الطوفي ،تقدمه أبو شامة ،؟ ال، فتقدمه ابن الجوزي "المرشد الوجيز"أبي شامة 

ال فكلهم تقدموها وألف  ،البلقيني ، والزركشي قبللسيوطي في أول األمر لم يطلع على هذه الكتب فقرر ما قرر وا 
ن كان في  ،يعد أكبر وأجمع كتب علوم القرآن "،البرهان في علوم القرآن"يعد أجمع كتب علوم القرآن  اكتاب   وا 

  .يللسيوط األنواع أقل من اإلتقان
علوم وجرد ما يخص  ،ونظر في كتب أصول الفقه وعلوم الحديث ،لبلقينيالسيوطي نظر في كتاب ا

وفنون األفنان وغيرها،  ،للطوفي "اإلكسير"و ،ألبي شامة "المرشد الوجيز"قبل ذلك  القرآن فألف في ذلك، أوال  
اكثيرة المقصود أنها كتب   .جدًّ

من أنواع علوم القرآن،  من مائة نوعضمنه أكثر  "،التحبير في علم التفسير"أسماه  األف السيوطي كتاب  
ألنه يمكن  ؛التي في التحبير وضم بعضها إلى بعضجمع فيه األنواع  "اإلتقان في علوم القرآن"ثم بعد ذلك ألف 
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 6 شرح منظومة الزمزمي 

 النُّقايةواقتصر من هذه األنواع في التحبير فيه أكثر من مائة نوع إذا كان  .فوصلت عنده إلى الثمانين ،ضمها
لماذا ما يقتصر على النصف ما ذكر جميع األنواع في والناظم تبعه في هذا، ، اع  على خمسة وخمسين نو 

تكثير األنواع عليه ال شك أنه يحيره ويشوش عليه والمبتدئ  ،إنما ألفت لمن؟ للمبتدئين النُّقاية؟ ألن النُّقاية
في البداية  ن العلوم مثال  فيقتصر على أهم المهمات بالنسبة للمبتدئين، ولو قيل للطالب المبتدئ في أي علم م

التي هي أهم  هذه العشرة ،منها ايطلع على عشرين نوع  بحيث إذا ضبطها وأتقنها  ،يطلع على عشرة أنواع فقط
كما هو الشأن في التدرج في التأليف عند أهل العلم حسب طبقات  ...األنواع ويزاد عليها عشرة ثانية وهكذا

 ن مراعاة لحال الطالب المبتدئين.فاقتصر منها على النصف مالمتعلمين، 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله ، بسم هللا الرحمن الرحيم :القارئ 

 إلى يوم الدين. اكثير   اوصحبه وسلم تسليم  
 :-رحمه هللا– قال الشيخ األديب المفسر عبد العزيز الزمزمي

 تبارك المنزل للفرقان 
 

 عطر األردان على النبي 
 محمد عليه صلى هللا 

 
 يغشاه امع سالم دائم   

 وآله وصحبه وبعد 
 

 فهذه مثل الجمان عقد 
 هو التفسير اضمنتها علم   

 
 بداية لمن به يحير 

 من النقاية اأفردتها نظم   
 

 نظامها في غاية امهذب   
 وهللا أستهدي وأستعين 

 
 ألنه الهادي ومن يعين 

  

 .-جل وعال-وتعالى هللا ، تعاظم (تبارك): -رحمه هللا تعالى- لناظمايقول  :الشيخ
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون }: -جل وعال-، كما قال الذي هو القرآن (المنزل للفرقان)

-جل وعال-ال يجوز أن يصرف لغير هللا بهذه الصيغة  (تبارك)والفعل هذا  ،[1 ]الفرقان: {اللعالمين نذير  
اسم فاعل من  :لز  ن  ؛ ألن الم  لز   ن  لقلنا: الم   {تبارك الذي نزل} :أن نطبق ما جاء في سورة الفرقانلو أردنا  ،لز  ن  الم  

لكن النظم  ،لز   ن  ل، واألصل أن نقول: الم  ز  ن  الوارد في سورة الفرقان، تبارك الم   اسم فاعل من نزل :لنز  والم   ،أنزل
 .يقتضي أن يكون من أنزل

 .والفرقان هو القرآن ،-جل وعال-وهو هللا  (رقانالمنزل للف)
شرع وأوحي إليه ب ،إنسان ذكر" :، والنبي في قول األكثر-عليه الصالة والسالم-محمد  (:على النبي) 

 وقرئ بالهمز. ،وقد يهمز ،، واألكثر على النطق به بدون همز"ولم يؤمر بتبليغه
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ن زعم بعضهم أن من ان، الذكر يخرج النساء، إنسان ذكر، اإلنسان يخرج غير اإلنس (على النبي) وا 
ولم يؤمر  -جل وعال-بأعباء النبوة كمريم، لكن هذا قول مرجوح، أوحي إليه بشرع من قبل هللا النساء من كلف 

 -جل وعال-أوحي إليه بالشرع من قبل هللا  -عليه الصالة والسالم-النبي  .فهو رسولمر بتبليغه بتبليغه، فإن أ  
مر فأ   ،[2]المدثر:{قم فأنذر} ،[44]الحجر:{فاصدع بما تؤمر} ،[65]المائدة: {أنزل إليكبلغ ما }بليغ، مر بالتوأ  

هذا على كل رسول نبي وال عكس، النبوة تدخل في الرسالة، ألن  ؛اأيض  ، وهو نبي ابالتبليغ فهو رسول إجماع  
على لسان الملك إلى النبي  -جل وعال-هللا  رد على هذا أن الوحي إنما ينزل، ي  "لم يؤمر بتبليغه" .قول األكثر

أوحي إليه بشرع ولم يؤمر " :ومن حوله، فعلى قول الجمهورمن أجل أن يعمل به هو في الدرجة األولى 
آدم نبي وليس  ،-عليه السالم– الحد؟ آدم رد على هذاأوحي إليه بشرع؟ ما الذي ي   من، من يخرج م"بتبليغه

ال لم يبلغ؟ بلغ وعمل حكم فيهم بشرعه ال ؟هل بلغه أوالدهبلغ؟ برسول، فهل بلغ شرعه أو لم ي ذي أوحي إليه وا 
المسألة مفترضة  [.14]األنعام:{ذركم به ومن بلغألن} :يؤاخذ ولده الذي قتل أخاهبشرعه، لو لم يبلغ هذا الشرع 

ال ما يؤاخذ؟ ما ب   ،وولده الذي لم يبلغ -عليه السالم–في آدم  بلغ هذا الولد بأن القتل إنما لغ شيء يؤاخذ وا 
ال نبي؟ نبي، لماذا؟ ألن نوح  -عليه السالم–جريمة ومحرم، آدم  هو أول الرسل، وقد  -عليه السالم–رسول وا 

اختار شيخ ولذا  ؛أول المرسلين -عليه السالم– ا، وأن نوح  جاء في حديث الشفاعة ما يدل على ذلك صراحة
لشريعة رسول قبله، ال يأتي بشرع مستقل إنما يأتي بشرع  أتي مكمال  أن النبي من ي -رحمه هللا تعالى-اإلسالم 
ينبغي أن  -عليه السالم– رد على هذا أن آدملكن ي   .بشرع جديدوالرسول هو الذي يأتي  ،لشرع رسول قبلهمكمل 

ا الحد، على هذ اينبغي أن يكون نبيًّ  -عليه السالم-رد عليه أن عيسى ، وي  ؛ ألنه لم يتقدمه أحديكون رسوال  
سماعيل وغيرهم من األنبياء عيسى  له في  -عليه السالم– عيسى ،الذين أتوا بمكمالت -عليهم السالم–وا 

 أيش؟ [21]الفرقان:{...وما أرسلنا قبلك من}: انبيًّ  ، وعلى حد شيخ اإلسالم يكون مكملالالغالب شرعه 
 .[52]الحج:{من رسول وال نبي}طالب: 
شمل الرسول والنبي، فكل منهما مرسل وكل منهما منفذ، كلهم موحى إليه تفالرسالة  {وال نبي} الشيخ:

 مأمور بالتبليغ.وكلهم 
الرسالة أفضل من النبوة، وقال  :على قول األكثربين النبي والرسول؟ المحرر ما الفر، وعلى هذا 

على كل حال ة، و إلى تفضيل النبوة على الرسال -رحمه هللا–وجنح العز بن عبد السالم بعضهم: هما سيان، 
ال ما يجوز؟ فالنبي محمد : على الرسول عطر األردان، إبدال اللفظ بلفظ آخر، لو قال مثال   عليه -يجوز وا 

قرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول، ويجوز حينئذ أن نقول: على الرسول عطر انبي نبئ ب -الصالة والسالم
 ، وهي ال تتغير بأحد الوصفين.-يه الصالة والسالمعل-بذلك ذات النبي المقصود ، ألنه ال تغيراألردان؛ 

آمنت ))قال له: في حديث الذكر لما  -رضي هللا عنه– رد على البراء -عليه الصالة والسالم-النبي 
ال ((ونبيك الذي أرسلت ،ورسولك الذي أرسلت، قال: ال ،بكتابك الذي أنزلت ؛ ألن هذا ذكر متعبد بلفظه، وا 

لكن هنا في الذكر متعبد بتالوته  ،المقصود الذاتدال على ذات واحدة ال فر، بينهما، فاألصل أن اللفظين إذا 
صلى -ولك أن تقول: قال نبي هللا ، -صلى هللا عليه وسلم-لفظ بلفظ، فلك أن تقول: قال رسول هللا فال يغير 

ن كان لفظ الرسالة ، -هللا عليه وسلم في الجملة المقصود به لكن بتعدي المقول إلى غيره،  ،يوحي بالتعديوا 
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لعلم إبدال نبي أو رسول؛ ولذا يجيز أهل ا :قلناسواء ف، -عليه الصالة والسالم-ذات النبي  ،التعبير عن الذات
 بي وعكسه في غير ما تعبد بتالوته.الرسول بالن
 ،كماماأل :واألردان .-عليه الصالة والسالم-التي تفوح من أردانه عطر الرائحة الطيبة  (:عطر األردان)

الرائحة العطرة تفوح من أردانه وأكمامه  -عليه الصالة والسالم-فالنبي وأكثر ما تطلق على األكمام الواسعة، 
من أن تفوح الروائح من األردان واألكمام الروائح  فبدال  الطيبة، وجاء في وصفه وفي شمائله ما يدل على ذلك، 

باآلباط، واآلباط في الغالب روائحها ليست طيبة، نتهي بأيش؟ ألن منتهى األردان ي ؛غير الطيبة من سائر البشر
 ار األردان فكيف بغيرها الذي هي مظنة للروائح غير الطيبة، فإذا كان عطر  عط -عليه الصالة والسالم-والنبي 

 بغير هذا الموضع؟ ،فكيف بغيره ،من جسده الطاهر الشريفورائحة العطر تفوح منه من هذه الجهة 
 لى هللامحمد عليه ص

 
 ................................. 

 .العلم -عليه الصالة والسالم-اسمه  على النبي محمد، وهذا (:محمد)
 ،مروا بالتبليغوهم دونهم أ  وأهل العلم  ،النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه :كيف يقال يقول: 

 ؟[145]آل عمران:{ه للناس وال تكتمونهنتبينل}بشأنه في ميثاقه على أهل العلم:  -جل وعال-قال كما 
كما جاء بذلك بعض  ،وعلماء هذه األمة بمثابة أنبياء بني إسرائيلاألمر بالتبليغ بالنسبة ألهل العلم 

-، وأخذ هللا الميثا، عليهم هو من باب أولى، من كلف مباشرة من هللا األحاديث، فالتبليغ على أهل العلم واجب
 قول الجمهور.على تنزل على حد ، لكن هذا -جل وعال

 محمد عليه صلى هللا
 

 ................................. 
والماحي  -عليه الصالة والسالم-وهذا أشهر أسمائه، ومن أسمائه أحمد  -عليه الصالة والسالم-محمد 

ة كثير  -صالة والسالمعليه ال-نبي المرحمة، المقصود له أسماء  ،نبي الملحمة ،نبي الرحمة ،والحاشر والعاقب
 مجموعة في كتب السيرة والشمائل.

 محمد عليه صلى هللا 
 

 مع سالم........................ 
 ،الرحمة أو الثناء عليه في المأل األعلى :على نبيه يراد بها -جل وعال-من هللا الصالة  (:صلى هللا) 

 ."يبركون  يصلون ": -رضي هللا عنهما– ن عباسكما في قول اب أو البركة
جل -لكي يتم االمتثال الوارد في قوله الصالة والسالم  ؛من األمرين ، ال بد  ..((مع سالم***صلى هللا )

واالقتصار على أحدهما ال يتم به  [،56]األحزاب:{ايا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم  }: -وعال
، وابن النسبة لمخصص الصالة دون السالم والعكسبالكراهة  -رحمه هللا تعالى-، بل أطلق النووي االمتثال
أما من كان يصلي  ،حيث يصلي فقط أو يسلم فقط ،لكيخص الكراهة بمن كان ديدنه ذ -رحمه هللا– حجر
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ن كان خالف األولى، وال يتم االمتثال إال بالجمع  اويجمع بينهما أحيان   اويسلم أحيان   اأحيان   فالكراهة ال تتناوله وا 
 مور به في آية األحزاب.بينهما المأ
 ، الوصف للسالم جاز.(مع سالم دائم) ،، ولو قال: دائماحال كونه دائم  : ادائم  ، (امع سالم دائم  )
ذا قيل دائم  باستمرار ال ينقطع -عليه الصالة والسالم-، يغشى النبي (يغشاه) هل يغني عن تكرار  ا، وا 

ن كان وجودها له أالصالة والسالم؟ ال يغني،  ال شك أنه ينال  ،ثر، لو قال: صلى هللا عليه وسلم مرة واحدةوا 
صلى عليه واحد صلى هللا عليه بها  ،صلى هللا عليه وسلم ،لكن من كرر: صلى هللا عليه وسلم ،أجر هذه المرة

 ،مرةينال أجر ما لو كررها مائة ، أو قال: صلى هللا عليه وسلم مائة ا، لو قال: صلى هللا عليه وسلم دائم  اعشر  
؟ ال، ال ينال ((أجعل لك صالتي كلها))كما جاءت الوصية بذلك لحديث الترمذي:  ،أو لهج بها طول عمره

 .عددهذا األجر لمجرد ذكر العدد حتى ي  بذلك 
يأكل بعض الحروف، صلى هللا عليه وسلم، تسمعون في بعض الناس  ؛االمتثال يتم بتمام هذه الحروف

عليه -بعض الناس يستعجل في الصالة والسالم عليه المتثال أو ال يتم؟ ما يظهر جميع الحروف يتم به ا
االمتثال؟ وقل مثل هذا في هل يتم بذلك  ،ال يظهر بعض الحروف من لسانهومع ذلك  -الصالة والسالم

بعدم هل يتم االمتثال  ،يترك عليه اويترك، أحيان  صلى هللا عليه وسلم  :، بعض الناس يستعجل يكتبالكتابة
وما نقص من الحروف ينقص بأجره، وقل  ،ةواضحمن أن ينطق بالصالة والسالم  طق بجميع الحروف؟ ال بد  الن

كلمة بحرف كما األجر،  والرمز لكل ال يؤدي الغرض وال يرتب عليه  (ص)بـفي الكتابة، الرمز مثل ذلك 
أن تثال، بل في كتب المصطلح وال يتم به االم ،أجريكتبونه، ال يفي بالغرض وال يرتب عليه  (صلعم)يكتبون 

لكن مثل هذا ال يتم به  ،-بصحتهاوهللا أعلم -قطعت يده  (صلعم)أول من كتب أول من كتبها قطعت يده، 
 .-عليه الصالة والسالم-لسالم عليه الصالة وااالمتثال وال يحوز األجر المرتب على 

دينه إلى يوم القيامة، أو أزواجه وذريته، هم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباعه على  :، اآلل(وآله وصحبه)
من  ،ل مؤمن تقيك ،أتباعه على دينه ،أو كل مؤمن تقي كما جاء بذلك بعض األحاديث، آله أزواجه وذريته

اللهم صل على محمد )) :وفي التشهد صلى هللا عليهأربعة أقوال، وبنو المطلب، تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم 
 اأولي   دخوال  ي بعض الروايات أزواجه وذريته، ودل على أن أزواجه وذريته يدخلون جاء ف ..((،وعلى آل محمد

 .في اآلل
عليه الصالة -مطلوبة؛ ألنهم وصية النبي  -عليه الصالة والسالم-له  اوالصالة والسالم على اآلل تبع   
الف فهذا ال يدخل في هذا أما من خ ،ال سيما من منهم على الجادةولهم على األمة حق  ،أوصانا بآله -والسالم
عليه الصالة -، وأوصى بهم ((هللا هللا في آل بيتي))أما من كان على الجادة منهم فله حق على األمة: الباب، 
ولهم على األمة  ةظاهر  بهمفالوصية  [،23]الشورى: {إال المودة في القربى اأجر  ال أسألكم عليه قل }: -والسالم

ذا كان اآلل لهم من عنى المسلم بآله أن ي  على األمة  -سالمعليه الصالة وال-حق، ومن حقه  ويحتفى بهم، وا 
رضوان -الحق ما ذكر فالصحب ليسوا دونهم، فالدين بجملته ما وصلنا إال عن طريقهم، عن طريق الصحابة 

 عليهنعطف  -عليه الصالة والسالم-من الحق مثل ما لآلل، فإذا صلينا على النبي  افلهم أيض  ، -هللا عليهم
اآلل ونعطف عليهم الصحب ولكل حق، أما االقتصار على اآلل فقط دون الصحب أو العكس فهذا ال شك أن 

، -عليه الصالة والسالم-له  احقه، وهؤالء أولى الناس بأن يصلى عليهم ويسلم تبع  فيه تفريط في حق من لزم 
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تقول: أبو بكر صلى  ،من الناس فقط فالنيصلى على اآلل فقط أو الصحب فقط أو أما على سبيل االستقالل 
على أن الصالة والسالم خاصة ال، عامة أهل العلم  ،أو علي ،صلى هللا عليه وسلمأو عمر  ،هللا عليه وسلم

عن الصحابة والترحم على من دونهم، فال ، هذا عرف علمي عندهم، والترضي -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
ن كان عزيز   ،عز وجلكما أنه ال يقال: محمد  ،ميقال: أبو بكر صلى هللا عليه وسل عليه -، النبي جليال   اوا 

من ز وجل؛ ألن العرف العلمي عند أهل العلم الذي تواطئوا عليه ع :عزيز جليل لكن ما يقال -الصالة والسالم
 -معليه الصالة والسال-ة على النبي والصال ،-جل وعال-هلل با "عز وجل"ى آخرها تخصيص صدر األمة إل

رضي عنهم،  -جل وعال-تدل على أن هللا  مر بذلك، والصحابة الترضي كما جاءت بالنصوص التيكما أ  
لكن  ،الشافعي رضي هللا عنه ،يتجاوز بعض الناس فيقول: اإلمام أحمد رضي هللا عنهالترحم على من دونهم، 

 .العرف على ما ذكرنا
بالتشيع، الصنعاني شدد في هذه ها أثر تخصيص اآلل كما شاع وانتشر في بعض األقطار التي ل

لما جاء في  ا، تبع  -عليه الصالة والسالم-لوجوب الصالة عليه  اوقال بوجوب الصالة على اآلل تبع  المسألة 
وال  ،-عليه الصالة والسالم-له  اأنه يصلى عليهم تبع   واستدل بها على مطلق األحوال ،الصالة اإلبراهيمية

لهما  اإنما شاع في األوساط التي فيها التشيع، وشدد فيه الصنعاني والشوكاني وتبع  على الصحب، وهذا يصلون 
ما تجد من من عصر التأليف  ااألخرى من المسلمين على مر العصور بدء  في البلدان و حسن خان، صديق 

جاء األمر ويقولون: كيف يترك اآلل وقد إال ويتبعهم الصحب،  -عليه الصالة والسالم-يعطف اآلل على النبي 
وال يتم ، [56]األحزاب:{اصلوا عليه وسلموا تسليم  }قول: ي -جل وعال-والصالة اإلبراهيمية؟ هللا بالصالة عليه 
 :نقول في القرآن،هذه الصفة مفسرة لما جاء إال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، امتثال األمر 

ال  ،هذه الصورة فرد من أفراد المأمور به ،نعم بالصحابة كلهم، هل أبو بكر يقول: صلى هللا على تفعلون  ذامافوا 
 ؛علماء األمة من صدر اإلسالم تجدهم في كتب السنة ،فمحمد وآله؟ هل العلماء الذين تتابعوا في التألي

لكن أيش ما نجد،  ،يقولون: ال ،وآله وسلمصلى هللا عليه يقولون:  مالبخاري ومسلم والمسند والموطأ وغيره
حينما حذفوا ؟ لماذا حذفوا؟ من يقول بهذا القول اتهم العلماء في جميع العصور بأنهم يمالئون الحكام يالداع
يعني: لو كان التدوين في  !عصر التدوين في عصر اآلل في العهد العباسي ،طيب !!يمالئون الحكام ،اآلل

كيف ال يكتب البخاري  !من اآلللكن في عصر بني العباس وهم  ،يخافون من بني أمية :قلنا ،عصر بني أمية
فإذا  ،خاص بالصالة اإلبراهيمية؟ نقول: هذا -صلى هللا عليه وآله وسلم-راهيمية وقد روى حديث الصالة اإلب
لزمنا لوازم كثيرة: للو قلنا بهذا و فرد من أفراد العام ال يعني قصر العام عليه، وذكر  ،زيد وهي فرد من أفراد العام

ما نستعد للعدو بغير الرمي؟ أال يعني:  ((،أال إن القوة الرمي)) ،[61]األنفال:{طعتم من قوةوأعدوا لهم ما است}
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نستعد للعدو بغير الرمي؟ ال، أهل العلم ينصون على أن التنصيص على بعض أفراد العام ال يقتضي القصر 
 والحصر عليه.

، -عليه الصالة والسالم-له  ابع  وعلى كل حال، كل من اآلل والصحب لهم حق على األمة، فنصلي عليهم ت
ونسلم عليهم، ونترضى عنهم، ونتوالهم، ال سيما من كان منهم على الجادة، وأما الصحب فكلهم على الجادة، 

رضي هللا -علي  كلهم عدول ثقات، واآلل باعتبار أن منهم من تأخر عن الصحب، من زمن الصحابة، مثال  
 من ينكر فضل علي؟! -تعالى عنه وأرضاه

وصهره وأخوه، وهو بالمنزلة منه  -عليه الصالة والسالم-هو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوج بنت النبي 
 بمنزلة هارون من موسى، فضائل ال تعد وال تحصى.

من ينكر فضلهم؟! علي بن الحسين، محمد بن علي، الباقر، الجعفر، الصاد،،  ،: أبناؤه الحسن والحسيناأيض  
، وال يضيرهم أن كذب عليهم ووضع عليهم وافتري عليهم، هذا ال يضيرهم، فالتبعة على غيرهم؛ أئمة أعالم هدى

 من الصحيحين إلى آخر كتب السنة.  اولذا أحاديثهم مخرجة في كتب أهل السنة بدء  
يقولها في  حينما -عليه الصالة والسالم-)وبعد فهذه(: الواو هذه يقولون: إنها قائمة مقام أما، لكن االقتداء به  

في أكثر  -عليه الصالة والسالم-، النبي -عليه الصالة والسالم-خطبه وفي رسائله ال يتم إال باللفظ الذي قاله 
، وأما: حرف شرط، وبعد: قائم مقام الشرط مبني على الضم؛ ألنه ))أما بعد((من ثالثين رواية عنه يقول: 

جهات الست كلها على هذا، إذا حذف المضاف مع نيته حذف المضاف إليه ونوي معناه، وبعد قبل وبعد، وال
}هلل األمر من قبل ومن يبنى المضاف، إذا حذف المضاف إليه مع نيته يبني المضاف على الضم: 

ذا حذف 135]آل عمران:}قد خلت من قبلكم{[ وهنا يبني، لكن لو ذكر المضاف إليه: 4]الروم:بعد{ [ يعرب، وا 
 ت مع التنوين:المضاف إليه مع عدم نيته أعرب

 فساغ لي الشراب وكنت قبال  
 

 أكاد أغص بالماء الفرات 
 )وبعد فهذه(، الفاء واقعة في جواب الشرط أما التي قامت الواو مقامها. 

 ويختلفون في أول من قال: "أما بعد" على ثمانية أقوال.
 جرى الخلف أما بعد من كان

  ابادئ   
 بها عد أقوال وداود أقرب 

 وب الصبور وآدمويعقوب أي 
 

 وقس وسحبان وكعب ويعرب 
 ثمانية، لكن المرجح عند الجمهور أنه داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. 
 )وبعد فهذه(: الفاء واقعة في جواب الشرط الذي قام مقامه الواو.

ال إلى  ما هو موجود في فهذه: إشارة إلى موجود؛ إما في األعيان إن كانت المقدمة كتبت بعد تمام التأليف، وا 
األذهان إن كانت المقدمة كتبت قبل تمام النظم، ويقال هذا في كل المقدمات، اإلشارة ال بد  أن تكون إلى 
ن كان  موجود، لكن إن كان الكتاب تم نظمه ويشير إليه المؤلف فهذه إشارة إلى موجود في األعيان محسوس، وا 

 في الذهن الذي ينوي كتابته.المقدمة كتبت قبل تمام الكتاب فاإلشارة إلى ما 
 وآله وصحبه وبعد

  
 فهذه مثل الجمان عقد 

 )فهذه مثل الجمان عقد(: مثل حبات الجمان واللؤلؤ النفيس. 
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، زان ا)عقد(: نظمها، كانت حبات متناثرة فنظمها مثل ما ينظم العقد في سلك النظم، )عقد(: حتى صارت عقد  
 لتكون العلمي؛ ألنها ال يستغنى عنها في هذا الباب ال سيما فيما يخدم القرآن.يد التكوين أو ابها أو بهذا العقد ج  

لمدح نفسه؛ ألن مدح  ا)فهذه مثل الجمان عقد(: يمدحها ليغري طالب العلم بها، ال ليمن بها أو يمدحها تبع  
مؤلفه، وهو يمدح  افأنت تمدحه وتمدح أيض   االمفعول مدح لفاعله، ومدح األثر من مدح مؤثره، فإذا مدحت كتاب  

 فهل يقتضي ذلك أن يمدح نفسه؟ هل سبب ذلك مدح نفسه؟ ،هذا الكتاب
[، تزكية الكتاب 32]النجم:}فال تزكوا أنفسكم{يقول:  -جل وعال-ما في القلوب ال يعلمه إال عالم الغيوب، هللا 

ث واستطرد في مسألة وأفاض فيها إذا بح اتزكية لصاحبه، لكن المظنون بأهل العلم، وهذا يستعمله ابن القيم كثير  
وبينها ووضحها وأجاد فيها قال: "احرص على هذا البحث علك أال تجده في مصنف آخر البتة"، هل هو يزكي 
نفسه، ويزكي بحثه بهذا الكالم، أو من أجل أن يغري طالب العلم بهذا الكالم ليفيد منه؟ المظنون بأهل العلم 

 وب فاهلل أعلم به، لكن هناك قرائن تدل على هذا، تدل على أنه يمدح ليغري.الثاني، وأما ما تنطوي عليه القل
طيب، اترك الكتاب للناس هم الذين يقررون، يصلح أو ال يصلح؟ مدح لنفسه مغلف، لكن يظن بأهل العلم أن 

له مثل ))من دل على خير فمرادهم بذلك إغراء طالب العلم؛ لإلفادة من علمهم لكي تجرى عليهم األجور؛ ألن 
، وهذا يبقى إلى قيام الساعة والتسلسل، كل من يستفيد منك لك أجره، والذين ))علم ينتفع به((، أجر فاعله((

 ال ينتهي، فضل هللا ال يحد. -جل وعال-يستفيدون منه له األجر ولك مثله وهكذا، وفضل هللا 
 (،ايقول: )ضمنتها علم  

 ........الطالب:
ال  ألمور نسبية، األمور في هذا نسبية، كنا إلى وقت قريب، إلى ربع قرن مثال  نعم نعم، يا إخوان ا الشيخ:

عن  يطيق الواحد كلمة ثناء، كلمة ثناء عليه من قبل غيره ال يطيق، وكنا نلوم من يسمع الثناء ويسكت فضال  
دح وال نعترض، كونه يثني على نفسه، ثم اختلطنا بغيرنا ممن اعتادوا هذا األمر فتساهلنا، فصرنا نسمع الم

أن اإلنسان إذا مدح بما ليس فيه وسكت وأقر ال بد  أن يسمع من الذم ما ليس  -من واقع تجربة-والتجربة دلت 
ذا مدح بما فيه؛ ألنه جاء التوجيه النبوي:  ، ال سيما في ))إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب((فيه، وا 

[، ثم سمعنا من 44]الكهف:{ا}وال يظلم ربك أحد  ه سمع من الذم ما فيه، حق من يتأثر بالمدح، فإذا مدح بما في
يقبل المدح، بل سمعنا من يثني على نفسه، بل سمعنا من يتحايل على غيره ليمدحه، ورأينا من يغضب إذا لم 
ن كان في مسائل االعتقاد عنده  يمدح، وشخص من جهة من جهات بالد المسلمين جيء به وهو عالم في فنه وا 
تخليط، جيء به ليعرف به؛ الشيخ الفاعل التارك العالم العالمة الذي ال يضاهيه في الحديث إال فالن، قال: يا 

 شيخ فالن ال يعرف الحديث، أيش المقصود من هذا؟
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 ........الطالب:
ين نعم، يعني: ما أحد خالص، أسقطت الذي فوقه ما بقي إال أنت، وقد ألف في الحديث وعلومه أربع الشيخ:

يقول المعرف، قال: ال يا شيخ سبعين، هذا أنا حضرته بنفسي، وكنا نأنف أن نسمع مثل هذا الكالم إلى  اكتاب  
أن وجد فينا وبيننا من يغضب إذا لم يمدح، بل األمر أعظم من ذلك، شخص له محاضرة وهو من الشباب جاء 

رأها المقدم ثم لما شرع قال: هداك هللا يا وأعطاها المقدم من تحت الماسة، ق -ترجمة–وكاتب سيرته الذاتية 
 يجتمع مع اإلخالص. -يعني-أخي، قطعت عنق صاحبكم. فيمكن أن 

هناك عالمات وبوادر تدل على اإلخالص، وهناك عالمات تنافي اإلخالص، واإلنسان ابن بيئته يتأثر بها شاء 
ذوا يمدحون أنفسهم، ثم بعد ذلك، مشكلة أم أبى، فاختلطنا مع هؤالء الذين يسمعون المدح وال ينكرون، ثم أخ

 .هذه، هذا خلل في اإلخالص، هذا قادح
 .......الطالب:
–: نعم، اإلنسان من كثر ما يسمع في أول األمر إذا قيل له: يا شيخ، قال: ما أنا بشيخ، مقبولة هذه الشيخ
آخر رضي بما دونه  افظ  في أول األمر، ثم إذا سمع ما هو أعظم من شيخ رضي بشيخ، ثم إذا سمع ل -يعني

 وهكذا، اإلنسان يعني يحتاج إلى تربية للنفس، وهللا المستعان.
(، )ضمنتها(، يعني: جعلت في محتواها وفي ا: )ضمنتها علم  -رحمه هللا تعالى-نعود إلى الدرس، يقول الناظم 

 لعلم فسره؛ ألن هو التفسير، فسر العلم بأنه هو التفسير. اضمنها جعلتها ظرف  
 هو التفسير اتها علم  ضمن

 
 ................................. 

 األصل أن يقول: ضمنتها علم التفسير، لكن النظم يقتضي مثل هذا. 
هو التفسير(، فهل ما تحتويه هذه المنظومة هو التفسير؟ نستطيع أن نقول: هذا علم التفسير كما  ا)ضمنتها علم  

وم الحديث أو علوم القرآن أو علوم التفسير، لكن هل هي هذا العلم نقول لمصطلح الحديث علم الحديث أو عل
هو التفسير؟ ال، يعني: إذا قلنا علم التفسير ونظرناه بالعلوم األخرى المماثلة فهم، مثل ما نقول: علوم الحديث، 

 نقول: علوم القرآن.
توضيح، والبيان، علم غير ما نحن هو التفسير(، التفسير: الذي هو من الفسر، والكشف، وال اأما )ضمنتها علم  

بصدده، فإذا كان جامع البيان لإلمام الطبري، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، والتفاسير األخرى يقال 
يقال له علوم التفسير أو علوم  ،ال على سبيل التفصيل ،لها: التفسير، فإنما يبحث في العلم على سبيل اإلجمال

ال ما يقبل؟ ال يقبل، ما نقول: هذا القرآن وليس هو التفس ير، يعني: فر، بين أن تقول هذا كتاب تفسير، يقبل وا 
تفسير، إنما التفسير؛ مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل التفاسير الكثيرة التي ال تعد وال تحصى هذه تفاسير، 

ية تعين على معرفة ما يتعلق لكن الذي معنا علم التفسير: وهو معرفة القواعد اإلجمالية، علم بقواعد إجمال
بالقرآن الكريم، ويأتي بحثه. والفر، بين التفسير وعلوم التفسير كالفر، بين الفقه وأصول الفقه والحديث وعلوم 

 الحديث.
 بداية..............................  هو التفسير اضمنتها علم  

 )بداية(، يعني: بداية في هذا العلم تصلح للطالب المبتدئ. 
 بداية..............................  هو التفسير اضمنتها علم  
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 يصلح للمبتدئين، )بداية(: لبنة أولى في هذا الفن. ايعني: متن  
 بداية لمن به يحير  ..................................

وال يدرك أطرافه وأبعاده،  لمن بهذا العلم )يحير(:  يحتار؛ ألنه ما عنده شيء، إذا سمع شيء يسمعه ألول مرة  
فيحتار في فهمه وتقريره، ويحير معناها: يحتار، واألصل: يحار، من حار يحار، وأما يحير؛ فاإلتيان به على 

 هذه الصيغة من أجل الوزن فقط، والفعل حار يحار إذا اضطرب وتحير، ولم يدر ماذا يصنع.
 ة إلى غيرها أخذتها وجعلتها فردة مستقلة عن غيرها.)أفردتها(، يعني: أخذتها وجعلتها بعد أن كانت مضموم 

قاية ثم نظمها، أخذ ما يتعلق بعلوم التفسير وعلوم كاألصل، أفردها نظم، أفردها من النُّ  ا(: ال نثر  ا)أفردتها نظم  
ا الفن ، أفرد هذاممن يشتمل على أربعة عشر فنًّ  -الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه-قاية للسيوطي القرآن من النُّ 

 ثم نظمه.
 من النقاية اأفردتها نظم  

 
 ................................. 

، -سردناها في أول الدرس-" متون، عبارة عن متون مجموعة ألربعة عشر فن من الفنون النُّقايةوعرفنا أن "
 ومعنى. ا: بضم النون كالخالصة وزن  النُّقايةو 

 نظامها في غاية اذب  مه  .................................
من أن يحفظوا  نعم، ألفاظ هذه المنظومة مهذبة، ونظمها سلسل، يعني: لو ي حف ظ األطفال مثل هذا بدال   

ذا كبروا  أناشيد وأمور ال تهمهم وال تعنيهم، يعني: ي حف ظ مثل سلم األصول، ويجعلهم يكررونها ويتغنون بها، وا 
ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل اإلعالم، بل حتى في دروس  فهموها، يعني: أفضل لهم بكثير من بعض

المدارس، يحفظون وتحشر أذهانهم بمقاطيع ال تفيدهم، فلو جعل مثل هذه المناظيم تحفظ في الصفوف األولى 
ن لم يفهموها في أول األمر، يخزنوها  استفاد منها طالب العلم الشيء الكثير، وصار لديهم حصيلة علمية وا 

 ثم بعد ذلك يهيأ لهم من يوضحها لهم. ويحفظوها
، لقلنا: نظام ها، ويكون انظامها(، )نظامها(: مفعول، أيش السم الفاعل مهذب، ولو قال: مهذب   ا)مهذب  

حينئذ إعرابها نائب فاعل السم المفعول؛ ألن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل فعله، فاسم الفاعل يرفع 
 ، لقال: نظام ها، نائب فاعل.اب فاعل، فلو قال: مهذب  فاعل، واسم المفعول يرفع نائ

)في غاية(: في غاية من التحرير والتهذيب، واإلتقان وسالسة النظم، والجمع لما أراده من الخمسة والخمسين 
 .انوع  

 في غاية...................  ..................................
 وهللا أستهدي وأستعين 

 
 ومن يعين ألنه الهادي 
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ن شئت فقل: عمل فيه ما بعده، والذي بعده )أستهدي  )وهللا(: منصوب، إن شئت فقل: على التعظيم، وا 
 وأستعين(، وهذا ما يعرف أيش؟

 ......الطالب:
 نعم، إذا كان المعمول واحد والعامل أكثر من واحد: الشيخ:

 نحو أظن  ويظناني أخا
 

ا وعمر ا أخوين في الرخا   زيد 
أيش يصير؟ التنازع، فما الذي نصب لفظ الجاللة، أستهدي أو أستعين أو كالهما؟ أو نقول:  نعم، 

العطف على نية تكرار العامل: وهللا أستهدي، وهللا أستعين، فال يكون فيه تنازع، على خالف بين أهل العلم في 
أهل العلم؛ منهم ابن مالك، ويجيزه ، يختلفون في هذا، يمنعه جمع من اتقديم معمول فعلي التنازع إذا كان منصوب  

 على التنازع. اآخرون، فهو في هذه الحيثية ال يجوز أن يكون منصوب  
 وهللا أستهدي وأستعين

 
 ................................ 

}وعلى هللا [، 5]الفاتحة: }إياك نعبد{: -جل وعال-تقديم المعمول يدل على الحصر كما في قوله  
 [، هذا يدل على الحصر؛ ألنه قدم فيه المعمول.23دة: ]المائ فتوكلوا{

 وهللا أستهدي وال أستهدي بغيره وأستعينه وال أستعين بغيره.
 وتستعين به وتستعينه؟ -جل وعال-)ألنه(: العلة،  أيش السبب؟ لماذا تستهدي هللا 
 ألنه الهادي ومن يعين  ..................................

هو الهادي وحده، تأكيد بـ"إن"، "أن" فتحت همزتها لدخول حرف الجر، حرف الجر  -جل وعال-ألنه  
 يدخل على المفرد، وهذا في تأويل في حكم المفرد.

)ألنه الهادي(: "الهاء الضمير" معرفة، "والهادي الخبر" معرفة، وتعريف جزئي الجملة يدل على 
لة، لكن لو قال: ألنه هاد؛ ما تدل على الحصر، ولما ؛ ألنه الهادي ال هادي سواه مفاد الجمااالختصاص أيض  

 عرف جزئي الجملة دل ذلك على الحصر.
هو الذي يعين، "من": هذه موصولة؛ ألنه  -جل وعال-)ومن يعين(: ألنه الهادي والذي يعين، وهو 

، )ومن اها استفهام  الهادي وهو الذي يعين؛ ألننا نستعين به، ألنه هو الذي يعين، )ومن يعين( إذا أردنا أن نجعل
يعين( قدرنا سواه، )ومن يعين( يعني: سواه، ولسنا بحاجة إلى التقدير إذا صح المعنى دونه؛ ألن ما ال يحتاج 

 إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.
}إنك : -عليه الصالة والسالم-الهادي وحده والهداية بيده، وقد نفى الهداية عن نبيه  -جل وعال-فهو 

[، فنفاها عن أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، فمن دونه من باب 56]القصص: من أحببت{ ال تهدي
عن أن تهدي من ال تحب، وأثبتها له في موضع آخر  [ فضال  56]القصص: }إنك ال تهدي من أحببت{أولى، 
نك لتهدي إلى صراط مستقيم{: -جل وعال-فقال  هداية المثبتة، [، فالهداية المنفية غير ال52]الشورى:}وا 

يهدي بمعنى: يدل ويرشد، أتباعه  -عليه الصالة والسالم-فالهداية المنفية: هي هداية التوفيق والقبول، فالنبي 
))يا عم، قل: حرص على هداية عمه:  -عليه الصالة والسالم-لكن هل يوفقون للقبول؟ ال، بدليل النبي  ،يهدون 

، مع أن عمه خدم -عليه الصالة والسالم-ولم يقل، ما استطاع  ((ال إله إال هللا كلمة أحاج لك بها عند هللا
عليه الصالة –، وخدم دعوة النبي -عليه الصالة والسالم-، ودافع عن النبي -عليه الصالة والسالم-النبي 
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[، أما هداية الداللة واإلرشاد فهذه لألنبياء، وهي 56]القصص: }إنك ال تهدي من أحببت{ومع ذلك:  -والسالم
}قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن ألتباعهم ممن يدعو على سبيلهم ممن اتبعهم:  اأيض  

[، فهم يهدون الناس، بمعنى: يدلونهم ويرشدونهم؛ لكن ليس بأيديهم أن يجعلوا هؤالء الناس 114]يوسف:اتبعني{
ما رتبت على مجرد بذل السبب، فالنتائج ، واألجور إن-جل وعال-المدعوين يقبلون ويهتدون، ال، هذه بيد هللا 

 أنه علق األجور ورتبها على مجرد بذل السبب. -جل وعال-، ومن نعم هللا -جل وعال-بيد هللا 
على كافة المستويات، وشتى الوسائل والطر،،  اوجهار   اقد يقول قائل: إنه يدعو الناس ليل ونهار سرًّ 

، عليك أن تبذل السبب، وقد -جل وعال-ألمر، القلوب بيد هللا ! نقول: ليس لك هذا ااومع ذلك ما هدى أحد  
بذلت فأجرك ثبت، وقل مثل هذا في اإلنكار؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما تغير شيء، يترك؟ ما 

لكن ليس بيدك، النتائج بيد هللا  ،هذا مطلوب ،يترك؛ ألن أجره مرتب على مجرد بذل السبب، كون المنكر يرتفع
 .-جل وعال-، والمسببات إليه -الجل وع-

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (2نظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح م
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 :ترجمة الناظم

فر"، وفي إنما يوجد كالم مختصر في "النور السا ،الزمزمي ليس بالعالم المشهور الذي دونت ترجمته وفصلت
ه في مقدمة الشرح، عالم للزركلي"، في "معجم المؤلفين" كالم مقتضب، وترجم لإل"شذرات الذهب"، وفي "ا

 مجرد كشف يسير عن حياته. ،وباإلمكان تعريفه بسطرين أو ثالثة
قالوا في ترجمته: عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشيرازي األصل المكي، الشافعي المعروف بالزمزمي، 

كة في علوم التفسير، لقبه: عز الدين، ولد سنة تسعمائة، له مؤلفات مختصرة؛ منها: هذه المنظومة الطيبة المبار 
 : فيض الجود على حديث شيبتني هود، ومنها: الفتح المبين في مدح شفيع المذنبين.اومنها أيض  

اختلف في سنة وفاته؛ فالذي في "شذرات الذهب" و"معجم المؤلفين": توفي سنة ثالثة وستين وتسعمائة، يعني:  
وسبعين  ةالمصادر قالوا: إنه توفي سنة ستعن ثالث وستين سنة، والذي في "األعالم للزركلي" وبعض 

 وتسعمائة.
ن لم يشهر ويذكر وتوصل في ترجمته إال أن منظومته نافعة  اوعلى كل حال، وا  ن لم تكن أصولها منه، جدًّ ، وا 

 لكنه نظم ما في الن قاية من ما يتعلق بعلوم القرآن، ونظمه جيد وجميل يستفاد منه، نعم.
إلى يوم  اكثير   امين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  الحمد هلل رب العالالقارئ: 
 الدين.

 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الناظم: حد علم التفسير:
ــــــــــــن  أ حـــــــــــــوال   ــــــــــــث  ع  ــــــــــــه  ي ب ح  ــــــــــــَم ب  ل   ع 

 
ــــــــــــــــــز ال    ن  ـــــــــــــــــة    اإل  ه  ـــــــــــــــــن   ج   ك تاب نـــــــــــــــــا  م 

 
 
 

م س  وال ــــــــــــــــــالخ  ــــــــــــــــــو ه ، ب ــــــــــــــــــيناون ح  س  م   خ 
 
 

ــــــــــــــــــه    ي قينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر ت  أ نواع  ـــــــــــــــــــد  ح ص   ق 
 
 

ت ه ــــــــــــــــــــو  ـ ـــــــــــــــــــد  ح  ـــــــــــــــــــود   ا  وق  ق  ــــــــــــــــــــت َة ع   س 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــود    ــــــــــــــــــــــــــــــــَة  ت ع  هـــــــــــــــــــــــــــــــا خات م   وب عـد 
م ة    ـــــــــــــــــــد   ق  ــــــــــــــــــن  م  ل هــــــــــــــــــا ال ب ـــــــــــــــــــد  م   وق ب 

 
ـــــــــــة    ل م  ـــــــــــص  فيـــــــــــه  م ع  ـــــــــــب ع ض  مـــــــــــا خ ص    ب 

ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  : الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبدهالشيخ 
 أجمعين.
 أما بعد:
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في حد علم التفسير؛ والحد: هو التعريف وجمعه حدود، والتعاريف ي عنى بها  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
، امانع   اأهل العلم عناية فائقة، يحررونها ويجودونها ويذكرون القيود المدخلة والمخرجة؛ ليكون التعريف جامع  

 يذكرون المحترزات، فهم يضبطونها ويتقنونها. و 
؛ ألن اوالعناية بالحدود والتعاريف وجدت في المتأخرين أكثر، أما سلف هذه األمة فال يذكرونها إال نادر  

المصطلحات ال يختلفون فيها، فمن يحتاج إلى تعريف الصالة؟ عند المتقدمين ال يتعرضون لتعريفه، ال 
ال الصوم؛ ألنها أمور عملية معروفة، وتعريف وحد بعض األمور مما يزيد في يتعرضون لتعريف الزكاة و 

فإذا ع رفت ضاعت، لو بحثت في  ،غموضه وخفائه، أمور قد تكون، بعض األمور تكون معروفة بين الناس
مصنفات المتقدمين ما وجدت تعاريف إال القليل النادر الذي تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية 

، وأساس في التعريف في التعليم والتعلم اركين   ااجون إلى بيان شيء من هذا، وأما المتأخرون فجعلوا الحد ركن  يحت
والتأليف، فال يتكلمون عن شيء إال بعد تعريفه، ويقولون: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور ال 

ى معرفة الماء؟ من يحتاج؟ عرفوا الماء، عرفوه ، فمن يحتاج إلايكون إال بالحد، لكن قد يكون الشيء متصور  
وذكروا أشياء جل الناس ال يعرفها، وعرفوا السماء، وعرفوا األرض، وعرفوا الهواء  ،بأنه مركب من كذا وكذا

ذا والرسوم لكن سلف هذه األمة ال ي   وعرفوا، كل هذه ال تحتاج إلى تعريف. ولهم تقسيمات للحدود عنون بها، وا 
 إلى تعليم شيء فال بد  من تعريفه، يعني كيف يتكلم عنه ويبحث عن حكمه وهو ال يعرف.قامت الحاجة 

 يقول في حد علم التفسير:
ــــــــــــن  أ حـــــــــــــوال   ــــــــــــث  ع  ــــــــــــه  ي ب ح  ــــــــــــَم ب  ل   ع 

 
ــــــــــــــــــز ال    ن  ـــــــــــــــــة    اإل  ه  ـــــــــــــــــن   ج   ك تاب نـــــــــــــــــا  م 

 
 
 

 ونحــــــــــــــــــــــــــــــوه.........................
 

 ................................ 
على ما -يبحث عن أحوال(: علم التفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير تطلق ويراد بها: علم واحد  )علم به

نظير إطالقات علوم الحديث. فهذا العلم )يبحث عن أحوال كتابنا(، ذكرنا باألمس عند قوله: )ضمنتها  -تقدم
نما ير  اعلم   ، نظير ما يد ما يتعلق بالقرآن إجماال  هو التفسير(، أنه ال يريد بذلك التفسير التفصيلي لآليات، وا 

ذا أردنا أن ننظر علوم  يبحث في أصول الفقه وعلوم الحديث من حيث اإلجمال، فيبحث به عن األحوال. وا 
التفسير أو علوم القرآن مع التفصيل بعلوم أخرى قلنا: إن علوم القرآن بمنزلة علم النحو الذي يبحث فيه عن 

تفسير نظير علم الصرف الذي يبحث فيه عن أجزاء الكلمة وحروفها، ولو أبعدنا أحوال الكلمة وعوارضها، وال
ن علم التفسير وعلوم القرآن نظير علم الطب؛ يبحث فيها عن أحوال المرض، مسببات المرض إلقلنا:  قليال  

 وعالج المرض، والتفسير التفصيلي نظير علم التشريح، هكذا قالوا، والتنظير شبه مطابق.
قائل: إن من التفسير ما هو إجمالي وليس بتفصيلي، فهل يدخل في علوم القرآن؟ التفسير الموضوعي قد يقول 

؛ تجمع آيات تبحث في موضوع واحد، فهل نقول: إن هذه تدخل في علوم القرآن أو في التفسير؟ ونقول: إن مثال  
إجمالي وتفسير تفصيلي؟ هذه التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير موضوعي وتفسير تحليلي، أو نقول: تفسير 

 مدخلة في التفسير نفسه ال في علم التفسير.
المقصود: أن علم التفسير وعلوم القرآن: علم يبحث به عن أحوال كتابنا الذي هو القرآن العزيز، من جهة 

 نزوله.
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، والنزول واإلنزال اومكان   ا)ونحوه(: مما يذكر في العقود الستة: العقد األول يقول: ما يرجع إلى النزول زمان  
ال شتائي؟ ليلي  ال حضري؟ صيفي وا  ال مدني؟ سفري وا  والتنزيل بمعنى واحد، من جهة إنزاله هل هو: مكي وا 

ال نهاري؟ من جهة وقت إنزاله، ومن جهة مكان إنزاله، وكيفية النزول بأنواع الوحي مثال   ا يتعلق ، وغير ذلك مم  وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-ة التي نذكرها بالقرآن من المسائل واألنواع التفصيلي

 ولذا قال:
ـــــــــــــــــــــــــز ال    ....  ................................ ن  ــــــــــــــــــــــــة    اإل  ه  ــــــــــــــــــــــــن   ج   م 

 
 
 

ــــــــــــــــــينا س  م  م س  والخ  ــــــــــــــــــالخ  ــــــــــــــــــو ه ، ب  ون ح 
 
 

ــــــــــــــــــه    ي قينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر ت  أ نواع  ـــــــــــــــــــد  ح ص   ق 
 
 
لمزيد والنقص؟ يعني: هل القسمة أو هو قابل ل ،لكن هل الحصر استقرائي شامل ال يقبل المزيد وال النقص

حاصرة إلى خمسة وخمسين أو أنه قابل للزيادة؟ هو تبع في ذلك الن قاية، وال نقاية ألفت للمبتدئين واقتصر فيها 
ال فمؤلف الن قاية السيوطي ذكر في "التحبير" مائة ونوعين، قريب من الضعف  على بعض األنواع دون بعض، وا 

؛ ألنه ضم بعضها إلى بعض، وفي الكنها زادت على ما عندنا كثير   ،ن" قلت األنواعمما ذكره هنا، وفي "اإلتقا
 بعضها من التشابه ما يمكن ضمه إلى اآلخر.

ــــــــــــــــــــــــــــينا ...... س  م  م س  والخ   بــــــــــــــــــــــــــــالخ 
 
 

ــــــــــــــــــه    ي قينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر ت  أ نواع  ـــــــــــــــــــد  ح ص   ق 
 
 

، ولو جاء خمسة وخمسون رجال  لماذا ما قال: بالخمسة والخمسين، أو خمسة وخمسين؟ هذا يؤيد كونه إذا قلت: 
، ال بد  أن نأتي ا: للخمسة والخمسين نوع  اكانت نساء نقول: جاء خمس وخمسون امرأة، فهنا إذا كان التمييز نوع  

لو ذكر التمييز  ))من صام رمضان وأتبعه ست ا من شوال((،بالتاء، إذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث، و
 : وأتبعه ستة أيام من شوال، ما دام التمييز غير مذكور يجوز التذكير والتأنيث. فهي أيام، فال بد  أن يقال

ــــــــــــــــــيناونحــــــــــــــــــوه،  س  م  م س  والخ  ــــــــــــــــــالخ   ب
 
 

ــــــــــــــــــه    ي قينــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر ت  أ نواع  ـــــــــــــــــــد  ح ص   ق 
 
 

 وعرفنا ما في هذا الحصر من إمكان الزيادة، وقد وجدت الزيادة.
 لطالب المبتدئ.(، يعني: أهم أنواعه مما يحتاجه اا)حصرت أنواعه يقين  

 )وقد حوتها(، أي: حوت هذه األنواع.
 وقــــــــــــــــــــد حوتهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــتة عقــــــــــــــــــــود

 
 ................................ 

نظم هذه األنواع كل مجموعة منها عشرة أو تزيد أو تنقص، كل مجموعة منها في عقد، مجموعة متشابهة جعلها 
ها الفصول، فالعقود بمثابة األبواب، واألنواع في عقد واحد فصارت العقود ستة؛ وهي األبواب التي تتفرع عن

 الداخلة في هذه العقود بمثابة الفصول.
ت ه   ــــــــــــــــــــو  ـ ـــــــــــــــــــد  ح  ـــــــــــــــــــود   اوق  ق  ــــــــــــــــــــت َة ع   س 

 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ....................وب عـد 
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 بعد هذه العقود الستة خاتمة.
 )خاتمة تعود(: ختم بها المنظومة.
 )وقبلها(، يعني: قبل العقود الستة.

مقدمة(: هذه خطة المنظومة التي جرى عليها الناظم، كل إنسان يريد أن يؤلف ال بد  أن يضع بين  )ال بد  من
يديه خطة يسير عليها، والبحوث التي يكلف بها الطالب يكلف قبل ذلك الطالب بوضع خطة، ويذكر في الخطة 

 وخاتمة، واآلن رسم الخطة. وفصوال   اأو مقدمة، وأبواب   اتمهيد  
 يقول:

ـــــــــــــــــــد   ت هوق  ــــــــــــــــــــو  ـ ـــــــــــــــــــود   ا  ح  ق  ــــــــــــــــــــت َة ع   س 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــود    ــــــــــــــــــــــــــــــــَة  ت ع  هـــــــــــــــــــــــــــــــا خات م   وب عـد 
م ة    ـــــــــــــــــــد   ق  ــــــــــــــــــن  م  ل هــــــــــــــــــا ال ب ـــــــــــــــــــد  م   وق ب 

 
 ................................ 

إذ كيف تكون مقدمة وهي متأخرة  ؛فالمنظومة تشتمل على مقدمة، واألصل أن تكون المقدمة في صدر الكالم 
يكتب اإلنسان صفحتين يبين فيه مزايا البحث وسبب االختيار ثم يقول:  اأحيان   عن بعضه؟ وهذا كالم يشكل،

يش يصير؟ مثل ما إأبواب وخمسة أبواب وخاتمة، طيب، والذي تقدم  ةويشتمل هذا البحث على مقدمة وثالث
ال بكسر عندنا: )تبارك المنزل للفرقان( إلى آخره في تسعة أبيات قبل المقدمة، األصل في المقدمة؛ وهي تق

مة ومقد مة، بفتح الدال وكسرها، مقد  الدال  مة؛ ألن المؤلف قدمها بين يدي كتابه، ومن الزم التقديم وفتحها؛ مقد  
وقبله  أن يكون في الصدر، يعني: هل تستطيع إذا دخل خمسة ستة سبعة، ثم دخل شخص اسمه زيد مثال  

بله ستة أو سبعة أو عشرة، ال تستطيع أن تقول: ثم دخل بعده مائة أن تقول مقدمهم زيد؟ ق ،خمسة أشخاص
 كيف تكون مقدمة وهي قبلها تسعة أبيات؟ امقدمهم زيد، إذ  

ن تقدمت عليها لفظ   اطيب، لو قلنا حكم   ، وهي غير القلنا: إن األبيات التسعة السابقة داخلة في هذه المقدمة وا 
مة أنها تقدمت غيرها من قلنا مقد    اإلشكال؛ ألنه إذا داخلة، نعم، تقديم نعم، وهذه مقدمة تقديم ومقدمة، ما زال

ذا قلنا ال يلزم عليها الدور، نعم، يعني: : إنها مقد  الكالم، وا  مة قلنا: إنها قدمت على غيرها من الكالم، نعم، وا 
المقدمات للكتب أال يكون المفترض أن تتقدم الكتاب؟ مثلما نظرنا: لو افترضنا أنه اآلن دخل مائة شخص، 
دخل األول والثاني والثالث والتاسع والعاشر، ثم دخل زيد، ثم دخل بعده تسعون، تستطيع أن تقول: دخل مائة 

 شخص يتقدمهم زيد أو مقدمهم زيد؟ ما تستطيع، نعم.
 طالب: ......

 نعم.
 طالب: ......

ال ال بد  أن نغير ال إذا  يعني: تمهيد أو مدخل إلى المقدمة، على كل حال هذا من التحايل؛ وا  في لفظ المقدمة، وا 
 لحظنا إلى أن لفظها من التقديم، وهي مقدمة بين يدي الكتاب أو البحث ال بد  من التصرف فيها.

 يش هو ما هو بعلم؟إمقدمة للعلم، وما قبلها؟ مقدمة للمتن، والمتن 
 :........الطالب

 طيب، وما تقدمها
 علــــــــــــم بـــــــــــــه يبحــــــــــــث عـــــــــــــن أحـــــــــــــوال 

 
 كتابنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــة اإلنــــــــــــــــــــــزال 
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 22 شرح منظومة الزمزمي 

ال ما هو بعلم؟   هذا علم وا 
 على كل حال، هو ال بد  من التجوز في مثل هذا، ال بد  من التجوز في مثل هذا الكالم.

م ة   ـــــــــــــــــــد   ق  ــــــــــــــــــن  م  ل هــــــــــــــــــا ال ب ـــــــــــــــــــد  م   وق ب 
 

 ............................... 
 عرفنا أنها تقال: بكسر الدال وفتحها.

.............................. 
 

ـــــــــــب ع ض    ـــــــــــة   ب  ل م  ـــــــــــص  فيـــــــــــه  م ع   مـــــــــــا خ ص  
تخبرك هذه المقدمة، أو يخبرك المؤلف من خالل هذه المقدمة هذه المقدمة )ببعض ما خصص فيه معلمة(،  

أو فيها إشارة إلى موضوع الكتاب، وأبواب الكتاب، ومسائل الكتاب على  اببعض ما في الكتاب، تكون ملخص  
 سبيل اإلجمال.
 ........طالب: 
 فصل ما في فصل.مقدمة ال
 ........طالب: 

 أين؟
 ........طالب: 

 وقد حوتها.
 ........طالب: 

 األنواع الخمسة والخمسين.
 ونحوه بالخمس والخمسينا

 
 اقد حصرت أنواعه يقين   

 وقد حوتها ستة عقود 
 

 وبعدها خاتمة تعود 
 وقبلها........... 

 
 

  
شكال، يعني: مثلما قلنا في قول الحافظ العراقي: "من بعد من الحل لإل ه: )وقبلها( ترى فيه شيئ اهو قول

، لكن ا، وهنا قوله: )وقبلها ال بد(، قلنا: يمكن أن يقال: إنه متقدم حكم  احمد هللا ذي اآلالء"، قلنا: إنه متقدم حكم  
تين وثالث إذا انحل اإلشكال فيما بين أيدينا ما ينحل في سائر البحوث التي على هذه الطريقة، يذكر له صفح

وأنها كان هذا  ،في تمهيد يبين فيه سبب اختيار الموضوع ثم يقول مقدمة، لكن نعود مرة ثانية إلى خطط البحوث
 يعني بـ.. فدع الجدوى منه قليلة، ويعوقنا هذا الشيء، لكن نقتصر.
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الخطة، إذا جئنا إلى البحوث وقال: مقدمة ي ذكر فيها سبب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ثم يفصل 
ويقول: مقدمة، الخطة تشتمل على مقدمة، دار مرة ثانية، فال بد  من أن تضبط األلفاظ، ال بد   من ضبط 

 األلفاظ.
 وقبلها ال بد من مقدمة

 
 ببعض ما خصص فيه معلمة 

يعني: المقدمات ينبغي أن تشتمل على المصطلحات المستعملة في الكتاب؛ ألن كثير من المؤلفين لهم  
ال فالطالب يقرأ فهم هذه  ،ت في كتبهم، لهم اصطالحات في كتبهماصطالحا ال بد  من بيانها في المقدمات؛ وا 

االصطالحات له أثر في فهم الكتاب، وتمر والطالب ما يدري عن شيء. يعني: الفقهاء حينما استعملوا بعض 
ال الضعيف وما الحروف للخالف، بعض الحروف استعملوها للخالف قالوا: لوال الخالف القوي وح تى للمتوسط وا 

تبين في مقدمات الكتب، استعملوها وال بينوها في مقدمات كل كتاب، الطالب يقرأ الكتاب وهو ما يدري، في 
كتاب اسمه "مغني ذوي األفهام عن الكتب الكثيرة باألحكام"، هذا استعمل رموز في الكتاب ال تحل إال من خالل 

خالف فالن، وفالن إذا صدره بالمضارع  ار الحكم باسم فاعل، فيريد فالن  االطالع على المقدمة، إذا جاء صد  
، وله رموز وحروف، هذه ال بد  من معرفتها واالطالع عليها، الحافظ ا، إذا صدره بكذا يريد فالن  افيريد فالن  

 العراقي بين في مقدمة األلفية اصطالحه:
 فحيث جاء الفعل والضمير

 
 لواحد ومن له مستور 

 ال أو أطلقت لفظة الشيخكق 
 

 اما أريد إال ابن الصالح مبهم   
ن يكن الثنين نحو التزما   وا 

 
 ................................. 

 
 

(، هل يريد أن اهذه اصطالحات بينها المؤلف في مقدمة النظم، وهنا: )ببعض ما خصص فيه معلم  
ما خصص بحثه في هذا العلم؟ )ببعض ما خصص  ، أو يريد أن يبحث في هذه المقدمة بعضايبين اصطالح  

 فيه(، يعني: في هذا العلم، )معلمة( ومخبرة.
ولذا، عرف القرآن، وعرف السورة، وعرف اآلية، وحكم ترجمة القرآن، وحكم روايته بالمعنى، وحكم  

 ولذا قال: ؛المقدمةتفسيره بالرأي وباألثر، هذه أمور متعلقة بالقرآن، وهي تبحث في هذا العلم، واشتملت عليها 
 وقبلها ال بد من مقدمة

 
 ببعض ما خصص فيه معلمة 

ال في األصل أن هذه البحوث من أهم أنواع علوم القرآن، فقد يقول قائل: لماذا ال تكون المقدمة هي   وا 
االباب األول أو العقد األول؛ ألن فيها مباحث مهمة   ؟، لكنه قال:جدًّ

 وقبلها ال بد من مقدمة
 

 ما خصص فيه معلمةببعض  
يعني: أنه استعمل المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم المفترض أن تبحث في باب مستقل أو عقد  

مستقل؛ ألنها من أهم ما يبحث في هذا العلم، ألنها في تعريف القرآن، وا عجاز القرآن، تعريف السورة، تعريف 
، رواية القرآن بالمعنى، هذه مسائل من أهم المهمات، من عضل اآلية، ترجمة القرآن، قراءة القرآن بغير العربية

المسائل، فهذه موضوع الباب األول وهذا هو األصل؛ ألن الباب عندهم، األبواب عندهم إنما تجعل للمسائل 
الكبرى، يليها ما تحويه الفصول، أما المقدمات في الغالب فال يدخل فيها في صلب البحث أو صلب الكتاب، 

 حال على هذا رتبه.على كل 
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 24 شرح منظومة الزمزمي 

: )مقدمة(، قال: )فذاك(، اإلشارة تعود إلى كتابنا، علم به يبحث عن أحوال كتابنا، -رحمه هللا-قال 
 )فذاك( يعني: كتابنا.

 فذاك ما على محمد نزل
 

 ومنه اإلعجاز بسورة حصل 
على ما -: هو ، القرآن-عليه الصالة والسالم-)فذاك ما على محمد نزل(، يعني: المنزل على النبي  

ال على غيره من األنبياء، فيخرج بذلك ما نزل  -صلى هللا عليه وسلم-الفرقان المنزل على محمد  -اتقدم أيض  
؛ كالتوراة واإلنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك -عليه الصالة والسالم-على غير محمد 

صلى -كن البحث هذا خاص بالقرآن المنزل على محمد من الكتب التي اإليمان بها ركن من أركان اإليمان، ل
 ، وال يشمل الكتب السماوية األخرى.-هللا عليه وسلم

................................... 
 

 ومنه اإلعجاز بسورة حصل 
-)ومنه اإلعجاز بسورة حصل(، )اإلعجاز(: يعني: اكتفى في تعريف القرآن بأنه المنزل على محمد   

ليبلغ به أمة اشتهرت  -عليه الصالة والسالم-الذي حصل به اإلعجاز، نزل على محمد  -ليه وسلمصلى هللا ع
بالفصاحة والبالغة، وحصل التحدي بالقرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وحكمه وأسراره، فهو معجز من 

 كل وجه. اإلعجاز يعني يمكن به تمييز القرآن عن غيره؟
 ........ طالب:
، لكن هل يخرج -عليه الصالة والسالم-ل على محمد يخرج الكتب السماوية المنزلة على غيره المنز 

 السنة؟ 
 ........طالب:

[، 4]النجم:}إن هو إال وحي يوحى{ما ينطق عن الهوى،  -عليه الصالة والسالم-ما يخرج السنة؛ ألنه 
بالوحي مما ليس  -عليه السالم–زل جبريل عن شيء فين -عليه الصالة والسالم-وفي قضايا كثيرة ي سأل النبي 

 في القرآن بل من السنة، فالقيد األول يخرج الكتب السابقة.
والثاني: )ومنه اإلعجاز بسورة حصل(، يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي، يخرج الحديث القدسي 

رآن، ومن باب أولى يخرج من غير الق -عليه الصالة والسالم-منزل على رسوله  -جل وعال-المضاف إلى هللا 
 الحديث النبوي.

تحدى المشركين أن يأتوا بمثله فلم  -جل وعال-)ومنه اإلعجاز بسورة حصل(، اإلعجاز بسورة، هللا 
يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور، يعني: 
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[، عجزوا عن أن يأتوا بكالم يماثل سورة الكوثر 44]اإلسراء: {اظهير  }ولو كان بعضهم لبعض عجزت العرب 
 التي هي أخصر السور وأقصر السور، فهل تحداهم بآية؟

 ........طالب:
ال، لم يتحداهم بآية، لماذا؟ ألنها قد تكون اآلية كلمة واحدة والعرب ينطقون بكلمة، نطقوا بكلمة واحدة، 

عني: العرب ال يعجزون أن ينطقوا بكلمة معجزة، مثل: بجملة يوجد نظيرها في القرآن، ي
[ يعني: هل العرب يعجزون أن 21]المدثر:}ثم نظر{: -جل وعال-، ومثل قوله [ مثال  64]الرحمن:}مدهامتان{

يقولوا: ثم نظر؟ يعني: ما قيلت هذه قبل القرآن؟ لكن ومع ذلك مع كون ما تحداهم بآية هذه اآلية في موضعها 
ن لم يحصل التحدي بها، وبإمكانك لو كان من غير كالم هللا معجزة، ال يق جل -وم مقامها غيرها، في مقامها وا 

تأتي بغيرها ما يمكن أن تؤدي المعنى الذي أدته في هذا الموضع، وقل مثل هذا في:  }مدهامتان{تشيل  -وعال
ب الفصاحة، يعني: كالمهم ، فاإلعجاز حاصل على كل حال، وعجزوا مع أنهم أرباب البالغة وأصحا}ثم نظر{

أقدرهم على هذه الفصاحة والبالغة لكنهم أذعنوا وعجزوا،  -جل وعال-أفصح الناس وعجزوا، مع أن هللا 
 -جل وعال-نهم قادرون على ذلك لكن هللا إوصرحوا بعجزهم، وال يقال في مثل هذا مثل ما يقوله المعتزلة: 

ال لو صرفوا عن ذلك ما كان  ، لقلنا: إنه بإمكانهم أن يأتوا بمثله لكنهم عجزوا بالصرفة اتحدي  صرفهم عن ذلك، وا 
كما يقولون. المعري له كتاب اسمه "الفصول والغايات"، كتاب مواعظ، قالوا عنه:  إنه في بداية األمر قال في 

عنده،  نه الفصول والغايات في معارضة اآليات، وهو رمي بالزندقة الرجل، وعنده من عظائم األمور ماإاسمه: 
ثم غ ير اسم الكتاب إلى "الفصول والرايات في مواعظ البريات"، لكن من قرأ هذا الكتاب عرف قيمة الكتاب، 
ومؤلف الكتاب، وعرف حقيقة العجز البشري، لو اجتمع العرب كلهم على معارضته ما استطاعوا. ومسيلمة 

 لعجائب المضحكات.يعارض به القرآن فأتى بالمضحكات، أتى با االكذاب ذكر عنه شيئ  
)ومنه اإلعجاز بسورة حصل(، وأقل السور ثالث آيات، سورة الكوثر، فيحصل التحدي بثالث آيات، أو 

 بقدرها من اآليات الطويلة.
ور، سور البلد؛ إلحاطتها بجميع  )والسورة الطائفة المترجمة(، هذا تعريف للسورة، وهي مأخوذة من الس 

لسؤر: وهو البقية، فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره، وعلى كل حال اآليات المذكورة تحتها، أو من ا
يش مترجمة؟ يعني: لها ترجمة، لها عنوان، ترجمة؛ سورة الفاتحة، سورة إ)السورة الطائفة المترجمة(، مترجمة 

، -ئقة بالقرآنوالحجاج رغم ما أثر عنه من ظلم ومخالفات، إال أن له عناية فا- البقرة، وبعضهم كالحجاج مثال  
نه ال يجوز أن تقول سورة البقرة، إنما تقول: السورة إله عناية بالقرآن، يقول الحجاج ويؤثر عن بعض السلف: "

التي يذكر فيها البقرة"، لماذا؟ لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم عليه، إذا قلت: سورة البقرة، ماذا تشكل 
يعني: واحد على خمسين من السورة، فكيف يترجم بهذه النسبة على السورة قصة البقرة من سورة البقرة؟ آيات، 

بكاملها؟ ال بد  أن نقول: التي تذكر فيها البقرة، هذا ما ذهب إليه من قال بهذا القول، لكن هذا القول مردود؛ ألن 
عليه -عن النبي  التعبير بسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة كذا وسورة كذا... جاء باألحاديث الصحيحة

رضي هللا –، والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود -الصالة والسالم
، وقال: "هاهنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة"، والنصوص بهذا كثيرة حينما رمى الجمرة ووقف طويال   -عنه
ا  يجوز أن نقول سورة البقرة.، فالقول األول ال اعتبار به، وعلى هذا فجدًّ
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 26 شرح منظومة الزمزمي 

إلى  اوالسور جاء في أسمائها أحاديث، فمن هذه األسماء ما هو توقيفي، ومنها ما هو اجتهادي، نظر   
ال اجتهادي؟ اجتهادي؛ نظر   : سورة التوبة توقيفي، لكن سورة الفاضحة مثال  محتوى السورة، فمثال   ألنها  اتوقيفي وا 

 السلف الفاضحة. فضحت المنافقين، فسماها بعض
 والسورة الطائفة المترجمة

  
 ثالث آي ألقلها سمة 

}إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو ثالث آيات سورة الكوثر، ثالث آيات:  
على اعتبار أن البسملة آية منها أو على غير  ا[، ثالث آيات، لكن هل التعداد كونها ثالث  3-1]الكوثر: األبتر{

 ؟ذلك
 ........طالب: 

على غير اعتبار أن البسملة آية منها، ومن أهل العلم من يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور 
القرآن، ومنهم: من يرى أنها ليست بآية، وال في سورة واحدة في سور القرآن، ومنهم: من يرى أنها آية واحدة 

من سورة الفاتحة، ومنهم: من يرى أنها آية من كل سورة  نزلت للفصل بين السور، فالشافعي يرى أن البسملة آية
من سور القرآن بما في ذلك الكوثر، فتكون أربع آيات على هذا، لكنهم يجمعون على أنها ليست بآية في أول 
سورة التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع والخالف فيما عدا ذلك، فهل هي مائة وثالث 

؟ والخالف معروف بين أهل العلم، ومن أقوى األدلة اإلجماع في و آية واحدة، أو ليست بآية أصال  عشرة آية، أ
الطرفين، كل من الطرفين ينقل إجماع، ويعتمد ويستند على إجماع، فالذي يقول هي آية بم يستدل؟ يقول: أجمع 

 :ا في المصحف، والذين يقولون الصحابة على كتابتها في المصحف، ولوال أنها آية ما جرؤوا على أن يدخلوه
نها ليست بآية استدلوا باإلجماع على أنها لو كانت آية لما جاز االختالف فيها، يعني: لو خالف شخص في إ

يش يصير مآله؟ يكفر عند أهل العلم؛ ألن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ا  حرف من القرآن المجمع عليه و 
بين السور، وهذا المرجح عند شيخ اإلسالم وجمع من أهل العلم يخرج من والذي يقول: إنها آية نزلت للفصل 
 اإلجماعين، وكأن هذا أقوى األقوال.

 والسورة الطائفة المترجمة
 

 ثالث آي ألقلها سمة 
)واآلية الطائفة المفصولة(، اآلية: األصل أنها العالمة، واآليات لبدايتها ونهايتها عالمات، فال تمتزج  

 بغيرها.
 ية الطائفة المفصولةواآل
 

 من كلمات منه والمفضولة 
من كلمات منه آية مفصولة عن غيرها عن ما تقدمها وما تأخر عنها، فهي مميزة األول واآلخر، لكن  

وقد يخفى على بعض الناس إذا تعلقت اآلية الثانية باألولى؛ تعلق الصفة  ،لكل أحد اقد يكون التمييز ظاهر  
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[، نعم، 221-214]البقرة: }لعلكم تتفكرون * في الدنيا واآلخرة..{والمجرور بمتعلقه،  بالموصوف، تعلق الجار
[، قد يخفى انفصال اآلية وانفكاكه 35-36]النور:}يسبح له فيها بالغدو واآلصال * رجال..{وآخر آية النور: 

ي بعض المصاحف مدرجة عما قبلها على بعض الناس ال سيما وأن الكتابة في السابق قد ال يتميز فيها، وجد ف
 كذا بدون فواصل. 

 واآلية الطائفة المفصولة
 

 من كلمات منه.. 
، ومنها }ثم نظر{، أو من كلمتين: }مدهامتان{)من كلمات(: وقد تكون اآلية كلمة واحدة كما قلنا في  

 ما هو أكثر من ذلك.
 )والمفضولة منه(:

كالم معناه من هللا سبحانه وتعالى ولفظه من  هذا سؤال يقول: التعريف المشتهر للحديث القدسي: هو
-سبحانه وتعالى-، أليس في هذا مدخل لألشاعرة الذين يقولون بالكالم النفسي هلل -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 ؟
: القرآن قبل ذلك كله يطلق ويراد به اسم المفعول المقروء المتلو، ويطلق ويراد به القراءة، المقروء أوال  

 :-رضي هللا عنه-قرآن، كما قال الشاعر في عثمان  :فالمقروء هو القرآن، والقراءة يقال لهاوالقراءة، 
 ضحوا بأشمط عنوان السجود به

 
 اوقرآن   ايقطع الليل تسبيح   

 يعني: قراءة. 
 -الذي سبق الحديث عن إعجازه-المعجز  -عليه الصالة والسالم-هذا القرآن المنزل على محمد  

كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتكلم  -جل وعال-: هللا النفسي الذي يقوله األشعرية؛ أوال  عالقته بالكالم 
جل -، وهللا ايسمع كالم هللا مسموع   -عليه السالم–بحرف وصوت مسموع، وجاءت النصوص على أن جبريل 

ن كان قديم النوع إال أنه متجدد اآلحاد،  -وعال أفراده متجددة يتكلم متى شاء يتكلم متى شاء إذا شاء، فكالمه وا 
إذا شاء، وعند األشاعرة الذين يقولون بالكالم النفسي، يقولون: كالمه واحد، تكلم في األزل ولم يتكلم بعد ذلك 

ن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، اوكالمه واحد، هذا الكالم الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن   ، وا 
ذن الشرائع متطابقة، جميع األحكام التي جاءت في التوراة على هذا الكالم هي جميع ، إوبالسريانية يصير إنجيال  

األحكام من غير زيادة وال نقصان جاءت في اإلنجيل، إذن هي جميع األحكام التي جاءت في القرآن وال فر،، 
يانية، يعني على كالمهم، يعني: في التوراة سورة تبت إال أنها بالعبرانية، وفي اإلنجيل سورة تبت إال أنها بالسر 

بها ترجف  -عليه الصالة والسالم-لما نزلت عليه سورة اقرأ في الغار وذهب  -عليه الصالة والسالم-والنبي 
، ثم التقى بورقة بن نوفل، وقرأ عليه ما أنزل عليه، وشهد له -عليه الصالة والسالم-بوادره أو يرجف فؤاده 
قد قرأ الكتب السابقة من التوراة واإلنجيل، وكان يترجم هذه  -الصحيح كما في الحديث-بالرسالة، وكان ورقة 

الكتب، يقرأ الكتاب العربي فيترجم هذه الكتب السابقة من العبرانية والسريانية إلى العربية، لما قرأ عليه سورة اقرأ، 
ف التوراة واإلنجيل، ويترجمها قرأها بالعربية وهو يعرف العبرانية والسريانية، ويعر  -عليه الصالة والسالم-النبي 

من لغة إلى لغة، هل قال: هذا موجود عند من تقدمك من الرسل؟ هل سورة اقرأ موجودة في التوراة وموجودة في 
 .-عليه السالم–اإلنجيل باللغات األخرى؟ قال: "هذا الناموس الذي أنزل على موسى"، يعني: جبريل 
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ن األحكام الموجودة في القرآن بما في ذلك ما اقتضته الحاجة إفببداهة العقول ال يمكن أن يقول قائل: 
في هالل بن أمية، أو قصة اللعان في  المتأخرة؛ ألن من القرآن ما نزل بسبب واقعة، يعني: قصة الظهار مثال  

، هل يقال: إن هذه القصة حصلت لليهود والنصارى بلغاتهم؟ هل يمكن أن يقول هذا عويمر العجالني مثال  
يمكن أن يقال هذا؟ فهذا قول باطل، ففي التوراة ما يخصها من األحكام، وفي اإلنجيل ما يخصه، وفي  عاقل؟

كتابنا ما يخصه، ويستقل كتابنا باإلعجاز والحفظ، فكتابنا محفوظ تكفل هللا بحفظه، تكفل هللا بحفظه إلى قيام 
 الساعة إلى أن يرفع، وكتبهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها.

قصة ليحيى بن أكثم القاضي مع يهودي دعاه إلى اإلسالم، يحيى بن أكثم القاضي دعا اليهودي وهناك 
إلى اإلسالم فرفض، وغاب سنة كاملة، ثم حضر على رأس الحول وأعلن إسالمه، فسأله يحيى بن أكثم عن 

باعها على اليهود في من التوراة، وحرف وقدم وأخر وزاد ونقص و  االسبب؟ وقال: "إنه في هذه المدة ن سخ ن سخ  
من اإلنجيل، وقدم فيها وأخر وزاد ونقص  اسو، الوراقين عندهم، فتخطفوها واعتمدوها، ثم بعد ذلك ن سخ ن سخ  

عندهم، ثم عمد إلى  اوعرضها على النصارى في سو، الوراقين، وفعلوا بها مثل ما فعل اليهود، صارت عمد  
ال يدركه إال النظر الثاقب، فعرضها في سو، الوراقين، فكل  انقص شيئ  ، و ايسير   االقرآن فنسخ منه نسخ، وزاد شيئ  

واحد يطلع على المصحف يرميه في وجهه، يقول: "عرفت بهذا أن هذا الدين المحفوظ، هذا الذي ال يمكن أن 
سنة، يتالعب به المرتزقة مثل التوراة واإلنجيل"، لما ذكر هذا ليحيى بن أكثم، ويحيى بن  أكثم حج في تلك ال

نا له وذكر القصة لسفيان بن عيينة قال: "يا أخي، هذا منصوص عليه في القرآن:  }إنا نحن نزلنا الذكر وا 
 ["، تولى هللا حفظه فال سلطان ألحد عليه، وفي الكتب األخرى بما استحفظوا ولم يحفظوا.4]الحجر:لحافظون{

 أقول: وجوه الرد عليهم كثيرة، ونكتفي بهذا.
 المفصولةواآلية الطائفة 

 
 من كلمات منه والمفضولة 

 منه على القول به كَتّبت 
 

 والفاضل الذ منه فيه أتت 
 )الذ( من أيش؟ 

 ........طالب:
 أيوه. الشيخ:

 )من كلمات منه(، يعني: من القرآن، )والمفضولة( يعني: منه الفاضلة والمفضولة. 
ا: نعم، في القرآن فاضل ومفضول، المتكلم )على القول به(، يعني: هل في القرآن فاضل ومفضول؟ قالو 

جل -لموضوع الكالم يتفاوت، فاآليات أو السور التي تتحدث عن هللا  ابالجميع؛ لكن نظر   -جل وعال-هو هللا 
أفضل من األحكام  أفضل من اآليات التي تتحدث في األحكام، واآليات التي تتحدث في العقائد مثال   -وعال
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، }قل هو هللا أحد{، وجاء في فضل "تب تـ "في قصة رجل كافر ك تتحدث السورة مثال   عن كونها وهكذا، وفضال  
سورة اإلخالص وأنها تعدل ثلث القرآن، وجاء في فضل آية الكرسي، وجاء في فضل الفاتحة، وغير ذلك من 

ا، سورة السور واآليات التي جاءت بها النصوص، وال يعني هذا تنقص بعض السور أو قلة األجر في قراءته
؟ ال، }قل هو هللا أحد{في كل حرف عشر حسنات كغيرها من السور؛ لكن هل تعدل ثلث القرآن مثل  "تب ت"

}تلك الرسل فضلنا يقول:  -جل وعال-ويقال في مثل هذا الخالف مثلما يقال في التفضيل بين األنبياء، هللا 
))ال ، ))ال تفضلوا بين األنبياء..((يقول:  -عليه الصالة والسالم-[، والنبي 253]البقرة: بعضهم على بعض{

، متى يقال مثل ))ال تفضلوني على يونس بن متى((، ))ال تخيروا بين األنبياء..((، تفضلوني على موسى..((
 هذا؟ متى يمنع التفضيل سواء كان في اآليات أو بين الرسل؟

بين اآليات؛ ألن بعض الناس  إذا أدى هذا التفضيل إلى التنقص، إذا تنقص المفضول يمنع، ال تفضل
ال سيما من بعض الفر، المبتدعة ال يقرأ سورة تب ت، ما يقرؤونها، لماذا؟ ألنها تتحدث في أبي لهب، وهو عم 

صلى هللا عليه -، وهذه إهانة للنبي ))عم الرجل صنو أبيه((ومن آل بيته وعمه،  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ، فإذا أدى هذا إلى التنقص فيمنع التفضيل.-نسأل هللا السالمة والعافية-ندهمأن نتكلم في عمه، هذا ع -وسلم

 )والمفضولة(، 
 واآلية الطائفة المفصولة

 
 من كلمات منه.. 

من القرآن، )والمفضولة منه( على القول به كتب ت، )والمفضولة منه( على القول به على القول بأن فيه   
 فاضل ومفضول، انتهى.

 منه(، أي: من القرآن على القول به بجواز التفضيل، به كتب ت. )والمفضولة 
)والفاضل الذ(، يقال في )الذ( ال سيما في الشعر، يقال الذي الذ تحذف الياء، قول ابن مالك في ألفيته، 

 ؟:امن يستحضر بيت  
 صغ من مصوغ منه للتعجب

 
 أفعل تفضيل وأب اللذ أبي 

 فتحذف الياء للنظم. 
 ، أتت. العربي.-جل وعال-منه فيه أتت(، منه: من القرآن، فيه: أي: في هللا )والفاضل الذ 

 بغير لفظ العربي تحرم 
 

 قراءة وأن به يترجم 
 )بغير اللفظ العربي(، هل تجوز قراءة القرآن بغير العربية؟  

ءة القرآن )بغير لفظ العربي تحرم *** قراءة..(، تحرم قراءة القرآن بغير العربية، لكن هل يمكن قرا
ال غير ممكنة؟ ال، دعنا من كونها؛  بغير العربية؟ عموم الترجمة ألي كالم، هل هناك ترجمة حرفية؟ ممكنة وا 
ال  ال حديث، وا  ال غير متصورة؟ بمعنى: أنك لو أتيت بكالم عربي؛ مقطوعة شعرية، وا  لكن هل هي ممكنة وا 

رنسية، انتهت الترجمة وألغيت الكالم العربي األول ال يترجمها إلى اإلنجليزية أو إلى الف اقصة، وأعطيتها شخص  
تطلع عليه الطرف الثالث، فتقول للطرف الثالث: أعده إلى العربية، ترجمه إلى العربية، هل يتطابق الكالم الثالث 

 مع األول؟
ال مستحيلة؟اإذ    : الترجمة الحرفية ممكنة وا 

 مستحيلة. طالب:
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ي يسبق ذهنه إليه، وقد يحرف في المعنى المترجم؛ لعدم فهمه إيه؛ ألنه ينظر إلى معنى من المعان
لمعاني العربية، نعم، فإذا أريدت إعادته إلى األصل ما استطاع؛ ألن اللفظة الواحدة في العربية لها عدة معاني 

ذه؟ [. كيف يترجم إلى غير العربية ه145]البقرة: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{في الترجمة، يقول في قوله: 
يمكن تترجم لغير العربية بحروفه؟ يعني: هل معنى الترجمة أنك تأتي إلى هن "الهاء" وتضع مكانها أيش؟ أتش 

H)) ال كلمة بكلمة؟ كلمة بكلمة ما أحد ، ثم بعد ذلك نفس الحروف، حروف مقطعة باعتبار حروف مقطعة، وا 
عنى، فهو يسبق ويهجم إلى ذهنه أول المعاني، بحرف، تترجم كلمة بكلمة، والكلمة تحتمل أكثر من م ايترجم حرف  

-فإذا أريد إعادة الكالم إلى العربية يسبق إلى ذهن المترجم كلمة قد ال تكون هي المرادة، فقال المترجم في قوله 
[. قال: أنت بنطلون لها وهي بنطلون لك، يمكن هذا؟ 145]البقرة:}هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{: -جل وعال

مة الحرفية مستحيلة، فال يبقى إال ترجمة المعاني، وترجمة المعاني، القراءة بترجمة المعاني ال سيما نقول: الترج
بتجاوز  بالتعبد بالقراءة، وترتيب اآلثار عليها، وتصحيح العبادات بها ال تمكن؛ ألنها ال يمكن الترجمة إال

القرآن بالمعنى. إذا أجازوا رواية السنة رواية قراءة  امرحلتين: قراءة معنى، وبغير العربية؛ ولذا يحرمون أيض  
الحديث بالمعنى، إذا أجاز الجمهور ذلك وتجويزه للحاجة، والحاجة والضرورة داعية إلى ذلك وكتب السنة شاهدة 
بذلك، القصة الواحدة تذكر على أوجه وعلى ألفاظ مختلفة لكن المعنى والمحتوى واحد، وجماهير أهل العلم على 

ية بالمعنى، لكن إذا قلنا مثل هذا في الحديث، هل يمكن أن نقول مثل هذا الكالم في القرآن المنزل جواز الروا
المتعبد بلفظه؟ ال يمكن؛ ولذا يحرم ترجمته؛ ألنها نوع أو فرع عن قراءته بالمعنى، فإذا كانت قراءته بالمعنى ال 

 تجوز، فقراءته بغير العربية من باب أولى.
ال غير ممكنة؟ المسأ وما أدري أنا لة مسألة استظهار، يعني: هل يمكن الترجمة الحرفية؟ ممكنة وا 

يقولون: إن الترجمة الحرفية حرام، وترجمة المعنى جائزة، وأجازوها وترجموا المعاني، أنا أقول: من األصل 
تي لها مرادف ما الترجمة الحرفية مستحيلة، يعني: اللي ما له مرادف، اللي ما له مرادف يمكن، لكن األلفاظ ال

 يمكن؛ ألن المترجم يسبق إلى ذهنه معنى قد ال يسبق إلى المترجم الثاني الذي يريد إعادته إلى العربية.
 بغير لفظ العربي تحرم 

 
 قراءة وأن به يترجم 

يعني: األمور المتعبد بها ال يجوز قراءتها بغير العربية؛ كالقراءة في الصالة، أذكار الصالة؛ التكبير  
لتسبيح وغير ذلك مما يقال، التشهد في الصالة، ال بد  من أن يقال بالعربية، ال بد  أن يكون بالعربية، ومنهم من ا

يقول: إذا لم يستطع تعلم العربية فيأتي به بلغته  أحسن من ال شيء، لكن هذه ألفاظ متعبدة. خطبة الجمعة، ال 
ن كان هذا بعد نهاية يجوز أن تكون بغير العربية، نعم، للخطيب أن يترجم  بعض الجمل أو بعض الكالم، وا 

 الصالة كان أولى، المقصود أن العبادات توقيفية؛ ولذا قال:
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 بغير لفظ العربي تحرم
 

 قراءة وأن به يترجم 
وهذه فتنة وقعت قبل سبعين أو ثمانين سنة، وألف فيها مصنفات كثيرة، وردود من أطراف متعددة في  

 .اعظيم   اآن الكريم، لكن اآلن استقر على الجواز، وترجم ونفع هللا به نفع  حول ترجمة معاني القر 
 )كذاك بالمعنى(، يعني: تحرم قراءته كذلك بالمعنى. 

را وَأنْ  بالَمْعَنى كذاكَ   ُيَفسَّ
 

ْيَلهُ  ال بالرَأي    رَ  َتْأو   َفَحرّ 
المسألة في شخصين: شخص ال  التفسير بالرأي حرام، والتأويل جائز، الفر، بينهما أنك إذا افترضت  

عالقة له بالقرآن، وال عالقة له بتفسير القرآن، وال قرأ عن أئمة سلف هذه األمة، وال عن أئمتها فيما يتعلق 
، فتعطيه آية أو سورة تقول: فسر، ما عنده شيء يعتمد عليه وال ، شخص خام، ما يعرف من القرآن شيئ ابالقرآن

له عناية بالقرآن فائقة، وقرأ من التفاسير ما يؤهله  ا، لكن لو افترضت أن شخص  يركن إليه، هذا تفسيره بالرأي
ألن يرجح بين األقوال، وصار رأيه في فهم هذه اآلية يختلف عن فهم ابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيره من 

بين، لكن هذا المفسرين، وجاء برأي تحتمله العربية والسيا، يقتضيه أو يدل عليه، ولو لم يوجد له سلف 
الشخص له عناية، له دراية ودربة في تفسير القرآن؛ ألن فهم النصوص يحتاج إلى دربة، يعني: اآلن عندك 

رحمه –، يعني: حديث في مسند اإلمام أحمد اشديد   اأحاديث كثيرة إذا أردت شرحها وبيان معانيها يعوزك إعواز  
ض له الشراح وأنت ما تدري أيش معناه، أنت يخفى عليك ، أو في مسند الطيالسي وما تعر اما شرح أبد   -هللا

ليش؟ ألن مالك عناية بالسنة، وال قرأت في كتب السنة، لكن الذي له خبرة ودراية وعناية ويعرف كيف يتصرف 
أهل العلم في فهم السنة تكون له الملكة في شرح السنة، وقل مثل هذا في القرآن، شخص له عناية بالقرآن ويلوح 

، هذا ينطبق عليه، وال نقول ))رب مبلغ أوعى من سامع((معنى اآلية ما لم يلح ألكثر المفسرين قبله، له من 
مثلما يقول بعض الكتاب: القرآن بالعربية وهم رجال عن رجال، ونفهم مثلما يفهمون، نقول: ليس بصحيح، كيف 

يش إالسكين! قالوا: مجنون هذا، تفهم وما فهمنا؟ أنت لو أن ولدك أصيب بمرض واحتاج إلى عملية فأحضرت 
عالقتك بالطب؟ ونحن نقول: أنت مجنون ال عالقة لك بالتفسير، أما الشخص الذي له خبرة ودربة، الطبيب لو 

لكنه طيب مشهود له بالخبرة وعانى من الحاالت التي  ،جاءه حالة ما مرت عليه قبل ذلك نقول له: ال تتصرف
ال بد  أن يتصرف، ففر، بين أن يأتي شخص ال عالقة له وال خبرة وال  ،اأو قريب منه ،هي نظائر هذه الحالة

، ويأتي يفسر القرآن، ومع األسف الشديد أنه يوجد من يهجم على اآليات وعلى دربة، وال يعرف من القرآن شيئ ا
ذا كان أهل العلم يحتاطون في تفسير السنة وشرحها؛ فأل ن يحتاطوا في السنة فيفسر، وجاء ذم التفسير بالرأي، وا 

تفسير القرآن من باب أولى؛ ألن الذي يفسر القرآن يدعي أن هذا مراد هللا من كالمه، فأنت ق ولته وحملته من 
 المعنى ما لم يحتمل، حملت هذا الكالم من المعنى ما ال يحتمل.

ولو أصاب، كمن  ولذا جاء الذم الشديد لمن قال بالقرآن برأيه، وقد يتجه الذم على من قال بالقرآن برأيه
 حكم بين اثنين بجهل فهو في النار ولو أصاب الحكم.

لكن ما هي بعناية كافية تؤهله ألن يجزم، له عناية بالتفسير أو  ،تفسير اآلية من طالب علم له عناية
معهم القرآن يتدارسونه؛ فما معنى هذه اآلية، وما معنى.. لو  -من متوسطي الطالب-مجموعة من طالب العلم 

ل بعضهم: لعل المراد كذا، ولعل المراد كذا، ولم يقطعوا بشيء، وراجعوا على ذلك الكتب، ووافق تفسير أحدهم قا
 لجيء بصيغة الترجي، فاألمر فيه سعة من غير جزم، وكذلك في السنة.
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عليه -ولذا في حديث السبعين األلف الذين يدخلون الجنة من غير حساب وال عذاب، قاله النبي 
عليه الصالة -ودخل، تركهم، فباتوا يدوكون؛ لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، فلما خرج النبي  -لسالمالصالة وا
أخبروه وما ثرب عليهم وال خطأهم، لماذا؟ ألنهم لم يجزموا، فاإلتيان بحرف الترجي ممن له شيء من  -والسالم

ه بالقرآن أو بالسنة وهو يقول: لعل، فمثل الخبرة، وله شيء من المعرفة، ما هو بإنسان خالي جاي ال عالقة ل
، وقال: لعل المراد كذا، يحتمل منه وال يثرب عليه، على أال يجزم وال -إذا جاء بحرف الترجي-هذا إذا ترجى 

 يقطع حتى يراجع كالم أهل العلم وما قاله سلف هذه األمة عن كتاب هللا.
 (. ا)ال تأويله فحرر 

: من غير اعتماد على تفسير القرآن بالقرآن وال بالسنة وال بأقوال التأويل وأن يفسر بالرأي، يعني
الصحابة والتابعين وال بلغة العرب، فمن التفسير: ما يعرفه العرب من لغتهم، ومنه ما يعرف بالقرآن في موضع 

وتفسره، آخر إذا ضمت آية إلى أخرى تبين المراد منه، ومنها ما يعرف معناه بالسنة؛ ألن السنة تبين القرآن 
 ،. إيه-عليه الصالة والسالم-ومنها ما يعرف بما يروى عن الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول 

؟ ألن هناك نظريات، وسارع بعض الناس في تنزيل بعض اآليات عليها ثم اأو ظنًّ  الكن هل اكتشف قطع  
نفي واإلثبات، لكن إذا وجد أمر قطعي، يعني: اكتشف غيرها، مثل هذا ال يجوز اقترانه بالقرآن؛ ألنه يعرضه لل

بكتابه عنه  -جل وعال-، أو مما أخبر هللا -جل وعال-أدركته الحواس، فمثل هذا ال شك أنه مما يخبر هللا 
 وحصل على أرض الواقع.

)ال تأويله( التفسير: من الفسر، وهو الكشف والتوضيح والبيان، والتأويل: يطلق ويراد به التفسير،  
كذا"، ويريد بذلك التفسير، ويطلق ويراد  -جل وعال-ما يقول ابن جرير الطبري: "القول في تأويل قول هللا  اير  وكث

يكثر من االستغفار والتسبيح يتأول  -عليه الصالة والسالم-به ما يؤول إليه الكالم، يعني: حقيقة الكالم، فالنبي 
. ومنه حمل القرآن على المعنى المرجوح، هذا - عنهارضي هللا-القرآن، يتأول سورة النصر، كما قالت عائشة 

تأويل، الراجح ظاهر والمرجوح مؤول، والذي ال يحتمل نص، فالنص ما فيه إشكال، اآلية التي ال تحتمل ال بد  
، اآلية المحتملة لمعنى راجح ومعنى مرجوح، الراجح هو الظاهر، وهو عليه المعول عند أهل اأن تفسر نص  

 قد يمنع من إرادة هذا الظاهر مانع فيلجأ حينئذ إلى االحتمال المرجوح، وهو التأويل.  العلم، لكن
والتأويل مركب ارتكبه المبتدعة إلثبات ما أرادوا ونفي ما لم يريدوا، إثبات ما أرادوا إثباته ونفي ما أرادوا 

 د  من أن يرتكب التأويل.نفيه من غير دليل يقتضيه، أما إذا قام الدليل على منع إرادة الظاهر فال ب
 )ال تأويله فحررا(، يعني: عند اقتضاء الحاجة إليه.

 ...........: طالب
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ال، متى نسلك هذا المسلك؟ إذا وجد ما يمنع من احتمال الراجح، إذا وجد ما يمنع من احتمال من 
العرب لهذا اللفظ )معهم( [، االحتمال الراجح في استعمال 41]التوبة:}ال تحزن إن هللا معنا{: الراجح؟ مثال  

بينهم، مختلط بينهم بذاته، معهم مختلطة به، لكن االحتمال المرجوح: أنه معهم بحفظه ورعايته وعنايته المعية 
الخاصة، نعم، هذا احتمال مرجوح منع منه أدلة تمنع من الحلول والمخالطة والممازجة، ال، المهم قول مرجوح 

ال في لغة العرب، المعنى ف ي لغة العرب اللفظ يحتمل معنيين؛ لكن هذا راجح، وهذا مرجوح، األصل أن لهم وا 
نعمل بالراجح باستمرار، في كل شيء تعمل بالراجح؛ لكن إذا كان هذا الراجح يوجد نصوص تمنعه من إرادته 

مرجوح،  تلجأ إلى المعنى الثاني وهو مقبول في لغة العرب، ما تأتي بلفظ مبتكر ال سلف لك به  وتقول: احتمال
 ال.
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (3منظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

: األول اوهو اثنا عشر نوع   اومكان   اإلى النزول زمان  : العقد األول: ما يرجع -رحمه هللا-قال الناظم 
 والثاني المكي والمدني:

 مكيه ما قبل هجرة نزل
 

ن تسل   والمدني ما بعدها وا 
 فالمدني أولتا القرآن مع 

 
 أخيرتيه وكذا الحج تبع 

 مائدة مع ما تلت أنفال 
 

 براءة والرعد والقتال 
 وتاليها والحديد النصر 

 
 ة والقدرقيامة زلزل 

 والنور واألحزاب والمجادلة 
 

 وسر إلى التحريم وهي داخلة 
 وما عدا هذا هو المكي 

 
 على الذي صح به المروي  

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
 أجمعين.

ته شرع في بيان العقود الستة التي رتب عليها مقدم -رحمه هللا تعالى-بعد أن أنهى المؤلف الناظم 
، فبدأ بالمكان ثم ثنى بالزمان. اومكان   امنظومته، فذكر العقد األول؛ وفيه ما يرجع إلى النزول، نزول القرآن زمان  

 من الخمسة والخمسين. اوما يتعلق بالنزول اثنا عشر نوع  
 ي والمدني:األول والثاني المكي والمدني، واختلف في المراد بالمك

فمنهم من يقول: المكي: ما نزل بمكة، والمدني: ما نزل بالمدينة، وعلى هذا القول يثبت من القرآن ما  
 ليس بمكي وال مدني، مما نزل خارج مكة والمدينة.

والقول الثاني: أن المكي: ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة ولو نزل 
ذا هو المرجح عند أهل العلم؛ ألنه هو الذي ينضبط، ألن العبرة بالزمان زمان النزول، وما قبل الهجرة بمكة، وه
، ال فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول؛ إنما الفائدة في معرفة زمانه، الذي ا، وما بعدها يسمى مدنيًّ ايسمى مكيًّ 

 قول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع.يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر، وبه يتوصل إلى ال
: )مكيه(، يعني: مكي القرآن، الكتاب المنزل، مكي كتابنا الذي تقدمت اإلشارة -رحمه هللا تعالى-يقول 

 إليه.
 مكيه ما قبل هجرة نزل

 
 والمدني ما بعدها............... 

 .يعني: بعد الهجرة، اعتمد القول الراجح وأضرب عن ذكر ما سواه 
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ن تسل(، تسأل تسهل بحذف الهمز، وجاء به النصوص من الكتاب والسنة:  ، ))سل عما بدا لك(()وا 
 [.211]البقرة:}سل بني إسرائيل..{

ن تسل، فالمدني(، يعني: على سبيل التفصيل، التعريف اإلجمالي انتهى منه، مكي: ما نزل قبل  )وا 
 الهجرة، المدني: ما نزل بعد الهجرة.

ن تسل(، عن  ، فالمدني تسع وعشرون سورة، والمكي خمس التفصيل، عن سور القرآن تفصيال  )وا 
 وثمانون سورة، يذكر األقل؛ ألن حصره أيسر، ثم يحيل بالباقي على النوع الثاني.

 )فالمدني( وعدة سوره تسع وعشرون. 
ن المراد الفاتحة )أولتا القرآن(، السورتان الواقعتان في أول القرآن، ومقتضى األولية المطلقة: أن يكو 

والبقرة، لكن هل هذا هو المقصود؟ ال، يقصد بذلك البقرة وآل عمران، فهذه أولية نسبية وليست مطلقة، مثل أولية 
، ))اقرأ القرآن في سبع((مطلقة للفاتحة، وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزبيهم للقرآن، تقسيمه على األيام السبعة: 

، مفصال   ا، ثم إحدى عشر، ثم ثالث عشر، ثم حزب  ا، ثم تسع  ا، ثم سبع  اخمس   ، ثماكانوا يحزبون القرآن ثالث  
 فالمراد بالثالث األول: البقرة وآل عمران والنساء، وليس المراد بها الفاتحة والبقرة وآل عمران.

 فالمدني أولتا القرآن مع
 

 أخيرتيه....................... 
[، فأولتاه وآخرتاه 1]الناس:}قل أعوذ برب الناس{و ،[1لق:]الف}قل أعوذ برب الفلق{المعوذتين:  

 مدنيتان.
 )وكذا الحج تبع(، البقرة وآل عمران والمعوذتان هذه أربع والحج الخامسة )تبع(.

 )مائدة(، هذه السادسة، يعني: سورة المائدة.
المائدة النساء، لو قال )مع ما تلت(، يعني: النساء، مع السورة التي تلتها المائدة، والسورة التي تلتها 

 المؤلف: األربع السور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، أال يكون أخصر؟ يكون أخصر، واآلن فرقها: 
 فالمدني أولتا القرآن مع 

 
 أخيرتيه وكذا الحج تبع 

 مائدة مع ما تلت 
 

 .................................. 
 في الترتيب، لكن لو ذكر األربع سور.المائدة والنساء، هذا فيه تشويش 

)مع ما تلت أنفال(، معطوفة، األنفال مع حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف مع نية العطف 
، نعم، هذا مراد به ))تصد، أحدكم بديناره، بدرهمه، بصاعه، بمده..((معروف في اللغة، وجاء به الحديث: 

 العطف؛ لكن مع حذف الحرف.
 أنفال: السورة الثامنة من التسع والعشرين.)مع ما تلت أنفال(، 
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 مع حذف حرف العطف. ا)براءة(، معطوف أيض  
 -صلى هللا عليه وسلم-)والرعد والقتال(، البراءة التاسعة، والرعد العاشرة، والقتال التي هي سورة محمد 

 الحادية عشر.
 شرة.)وتالياها(، تاليا القتال؛ الفتح والحجرات، الثانية عشرة والثالثة ع

 )والحديد والنصر(، الحديد الرابعة عشرة، والنصر الخامسة عشرة.
ألصله، والصواب: "قيمة" وليست "قيامة" لماذا؟ ألن  ا)قيامة(، السادسة عشرة، )قيامة( كذا في النظم تبع  

ة عند [ هذه مدني1]البينة:}لم يكن الذين كفروا{"القيامة" مكية باإلجماع، و"القيمة" مدنية عند الجمهور، 
 [ هذه مكية.1]القيامة:}ال أقسم بيوم القيامة{الجمهور، أما سورة القيامة: 

}إنا أنزلنا في ليلة [، )والقدر( هي الثامنة عشرة: 1]الزلزلة:}إذا زلزلت{والسابعة عشرة: )زلزلة(: 
 [.1]القدر:القدر{

 ون.)والنور( هي التاسعة عشرة، واألحزاب العشرون، والمجادلة الحادية والعشر 
ال مكي؟  )وسر إلى التحريم(، سر من المجادلة إلى التحريم، يعني: الجزء الثامن والعشرون كله مدني وا 
مدني، سر من المجادلة إلى التحريم، وفيه الحشر والممتحنة، والصف والجمعة، والمنافقون والتغابن، والطال،، 

 والتحريم هي التاسعة والعشرون هي األخيرة، هذا كله مدني.
ن إلئال يقول:  ؛سر إلى التحريم وهي داخلة(، لماذا قال: وهي داخلة؟ للخالف في دخول الغاية)و 

 ، وهي التاسعة والعشرون.ةغي  ، ولذلك نص عليها، وهي داخلة في الم  ةغي  التحريم ليست داخلة في الم  
ر المكية وال تخلو هذه السور من خالف، لكن هذا هو المرجح وهو قول الجمهور، على أن في السو 

آيات مدنية، وفي السور المدنية بعض اآليات المكية، ويقول أهل العلم: إن الذي ال يعرف المكي من المدني، 
ال يجوز له أن يتعرض لتفسير القرآن، وهذا من الشرائط  ،وال يعرف اآليات المكية في السور المدنية والعكس

 التي يشترطها أهل العلم فيمن يتصدى للتفسير.
 اخلة، وما عدا هذا هو المكي(، سبق أن قلنا: إن عدد السور المكية خمس وثمانون سورة.)وهي د

)على الذي صح به المروي(، وهناك خالف في بعض السور التي ذ كرت في المدني عند بعض أهل 
ى حد عل-العلم إنها مكية، من أهل العلم من يقول: النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة 

والمعوذتان مكيات، القيامة صوبنا أنها القيمة، واألصح واألرجح أنها مدنيات، وبالمقابل من الخمس  -قوله
 والثمانين المرجح أنها مكيات، قيل في: الرحمن واإلنسان واإلخالص والفاتحة من المدني.
اإلشارة إليها في سورة  والخالف في الفاتحة معروف عند أهل العلم، لكن المرجح أنها مكية؛ ألنه جاءت

 [ وهي سورة الفاتحة.45]الحجر: من المثاني{ ا}آتيناك سبع  الحجر وهي مكية: 
 ومنهم من يقول: مدنية.

 ومنهم من يقول: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدنية.
 ومنهم من يقول: نصفها مكي ونصفها الثاني مدني.

 لكن المرجح عند أهل العلم أنها مكية.
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التي تتعلق بالنزول هي مجرد تعداد ما فيها شيء يحتاج إلى تحليل أو تحرير، مجرد عدد،  الموضوعات
لعلنا نمره لنوفر الوقت لما هو أهم منه؛ ألن اإلنسان إذا حفظ هذه األبيات، وعرف السور المكي والمدني، 

 ، نعم.-إن شاء هللا تعالى-والحضري والسفري إلى آخره، سهل عليه األمر 
 .أثابكم هللا

 النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري من آي القرآن:
 والسفري كآية التيمم

 
 مائدة بذات جيش فاعلم 

 أو هي بالبيداء ثم الفتح في 
 

 كراع الغميم يا من يقتفي 
 }يوم ا{وبعد  }اتقوا{وبمنى  

 
 أول هذا الختما }ترجعون{و 

 }آمن الرسول{ويوم فتح  
 

 آلخر السورة يا سؤول 
 ويوم بدر سورة األنفال مع 

 
 { وما بعد تبعهذان خصمان} 

 }إن عاقبتمثم  }الحميد{إلى  
 

 فعاقبوا بمثل ما عوقبتم{ 
 بأحد وعرفات رسموا 

 
 }اليوم أكملت لكم دينكم{ 

 وما ذكرنا هاهنا اليسير 
 

 والحضري وقوعه كثير 
ابع، وهذه األنواع التي يذكرها متقابلة، أنواع النوع الثالث والر  -رحمه هللا تعالى-بعد ذلك ذكر الناظم  

متقابلة؛ المكي يقابله المدني، الثالث يقابله الرابع، حضري وسفري، والخامس يقابله السادس، وكذا السابع 
 والثامن.

يقول في النوع الثالث والرابع: )الحضري والسفري من آي القرآن(، يعني: ما نزل في الحضر في حال 
عليه -للغزو أو للحج أو للعمرة، هذه أسفاره  -عليه الصالة والسالم-نزل في السفر في أسفاره اإلقامة، وما 

 ، ما كان عنده أسفار نزهة، عنده أسفار عبادة.-الصالة والسالم
)والسفري(: منسوب إلى السفر، من اإلسفار: وهو البروز والوضوح، منه أسفر الصبح إذا أظهر 

 مما يجب عليها تغطيته.  االمسافر عن بلده، ومنه السفور إلبراز المرأة شيئ  األشياء، ومنه السفر لبروز 
 فالسفري كآية التيمم 

 
 مائدة بذات الجيش  

آية التيمم التي في المائدة؛ ألن هناك آية للتيمم في سورة النساء، المقصود باآلية التي نزلت في السفر  
 ء ذو الحليفة قرب المدينة.آية المائدة، نزلت )بذات الجيش(: هو موضع ورا
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: -رضي هللا عنهما–)بذات جيش فاعلم، أو هي بالبيداء(، في طرفي ذي الحليفة، والتي قالها ابن عمر 
))أن "؛ ألنه جاء في األحاديث الصحيحة: -صلى هللا عليه وسلم-"بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول هللا 

 ، وهي من ذي الحليفة في طرفها.على شرف البيداء((أهل لما عال  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 )مائدة...(،

 فالسفري كآية التيمم
 

 مائدة............... 
 
 
 

 يعني: بآية التيمم، كآية التيمم الواقعة في المائدة. الخافض، إعرابها، إعراب مائدة: منصوب بنزع
من غزوة بني  -الصالة والسالمعليه -)مائدة بذات جيش فاعلم(، آية التيمم نزلت أثناء قفوله 

 المصطلق، سنة أربع أو خمس أو ست على أقوال، والقصة شهيرة في الصحيح وغيره.
على آية المجرورة  ا)أو هي بالبيداء، ثم الفتح في(، )ثم الفتح في(، يعني: ثم سورة الفتح، مجرورة عطف  

 بالكاف.
الشيء: طرفه، والغميم: قريب من مكة، بينه  )في كراع الغميم(، كراع الغميم: طرف الغميم؛ ألن كراع

راع وبين مكة نحو ثالثين ميال   ، وبينه وبين المدينة مائة وسبعين أو أكثر من األميال، )كراع الغميم( اآلن قلنا: ك 
راع الغميم، كراع مضاف والغميم مضاف إليه، وهنا نون المضاف، هل هذه إضافة؟ مع أن المضاف يجب  أو ك 

 منه:حذف التنوين 
 تلي األعراب أو تنوين انون  
 

 ا تضيف احذف كطور سيناءم  م 
يجب حذفه، وهنا قال: )كراع الغميم(، أو يكون الغميم بدل من كراع، بدل كراع هو الغميم؛ ألنها  

ال ينكسر البيت، والغميم: األصل أنه  مضبوطة بكسر الطرفين، كسر مع التنوين )كراٍع(، وال بد  من التنوين، وا 
ف إليه، طرف الغميم، كراع الغميم، مضاف ومضاف إليه، فلم لم يحذف التنوين؟ هذه ضرورة شعرية؛ لكن مضا

ال ما  أال يمكن توجيهه بأن الطرف يطلق عليه الكل، فنقول: كراع الغميم بدل منه، بدل كل من بعض، يجي وا 
د يرد به، في مثل هذه الحالة قد يجي؟ ما في ضمير، لكن صيانة النظم من المخالفة الظاهرة، وحذف الضمير ق

 تحوج إليه الضرورة، بخالف التنوين، التنوين قبيح في المضاف.
 )كراع الغميم يا من يقتفي(، يا من يتبع اعرف ما ذكر والحاجة إليه ماسة.

 (، )وبمنى(: مع حذف التنوين للوزن.}اتقوا{)وبمنى 
 {ا}يوم  وبعد  }اتقوا{وبمنى 

 
 تماأول هذا الخ }ترجعون{و 

[، إلى آخر إلى 241]البقرة:ترجعون فيه إلى هللا{ ا}واتقوا يوم  : -جل وعال-يعني: نزل بمنى قول هللا  
[. إلى 241]البقرة:ترجعون فيه إلى هللا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون{ ا}واتقوا يوم  ختم اآلية، 
 ختم اآلية.

 الرسول{ }آمنويوم فتح 
 

 آلخر السورة يا سؤول 
[، إلى 245]البقرة:{}آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نزل يوم الفتح أواخر سورة البقرة:  

 آخر السورة.
)يا سؤول(، يعني: يا من يفترض فيه أنه طالب علم، وحريص على مثل هذه العلوم، ومن شرطه أن 

نما قلد فيه.، لكن السيوطي لم يقف على هذا أو لهذا على دال خجوال   يكون سؤوال    ليل وا 
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 )ويوم بدر(، يعني: ونزل في يوم بدر.
(، }الحميد{، )وما بعد تبع، إلى }هذان خصمان{(، مع آية: }هذان خصمان{)سورة األنفال كلها، مع 

}الحميد{، }هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من : -جل وعال-يعني: إلى قوله 
 .}الحميد{: -جل وعال-لى آخره، إلى قوله [ إ14]الحج:النار..{

}إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن  يعني: إلى آخر سورة النحل، }إن عاقبتم فعاقبوا{ثم آية: 
ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم{[، )ثم 126]النحل:صبرتم لهو خير للصابرين{ ( إلى آخر السورة، هذه }وا 
، -عليه الصالة والسالم-د، والقصة معروفة: لما مثل المشركون بحمزة عم النبي نزلت متى؟ بأحد، نزلت بأح

ن عاقبتم فعاقبوا : -جل وعال-سوف يمثل بسبعين منهم، فنزل قول هللا  -عليه الصالة والسالم-ذكر أنه  }وا 
لى آخر إ }لهو خير للصابرين{[، يعني: ما عاقبتم بالمثل، 126]النحل:بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم{

 السورة، هذه نزلت بأحد.
 )وعرفات(، يعني: نزل بعرفات في حجة الوداع.

}اليوم أكملت لكم : -تعالى–)وعرفات رسموا(، يعني: بعرفات في حجة الوداع، كتبوا نزول قوله 
 [.3]المائدة:دينكم{

: "لو -رضي هللا تعالى عنه-: أن اليهود قالوا لعمر -رضي هللا عنه–وفي الصحيح من حديث عمر 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت }، اعلينا نزلت هذه اآلية التخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيد  

: "لقد علمت اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه -رضي هللا عنه–["، فقال عمر 3]المائدة: {الكم اإلسالم دين  
 اآلية، نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع".

 (، يعني: كتبوا نزول هذه اآلية في ذلك اليوم الشهير.}اليوم أكملت لكم دينكم{ات رسموا )وعرف
السيوطي  يذكر )وما ذكرنا هاهنا اليسير(، يعني: مما نزل في السفر، )ما ذكرنا هاهنا اليسير(، وسوف

ى اثنين ومائة من في التحبير جميع ما وقف عليه، في كتابه التحبير الذي أوصل فيه أنواع علوم القرآن إل
 األنواع، استوفى اآليات التي نزلت في السفر.

 وما ذكرنا هاهنا اليسير
  

 والحضري وقوعه كثير 
ألنه هو األصل، ألن األصل اإلقامة ال السفر، السفر طارئ تقتضيه الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها،  

فليرجع،  ))إذا قضى أحدكم نهمته فليعد((، مفاد هذا: ))السفر قطعة من العذاب((وجاء في الحديث الصحيح: 
 فاألصل هو الحضر، وعلى هذا أكثر القرآن نزوله في الحضر.

 أثابكم هللا.
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 النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري.
 وسورة الفتح أتت في الليل

 
 }فّول{وآية القبلة أي  

 }يا أيها النبي قل{وقوله  
 

 والختم سهل بعد }ألزواجك{ 
 تي فيها البنات ال التيأعني ال 

 
 خصت بها أزواجه فأثبت 

 }الثالثة الذين{وآية  
 

 بتوبة يقينا }خلفوا{أي  
 فهذه بعض لليلي على 

 
 أن الكثير بالنهار نزال  

في النوع الخامس والسادس: )الليلي والنهاري(، يعني: ما نزل بالليل وما  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  
صل النهار؛ ألن الليل سكن، والنزول إنما يكون في حال اليقظة، على الخالف الذي سيأتي في نزل بالنهار، األ

ذا كان التنزيل في اليقظة؛ فاليقظة إنما تكون بالنهار والليل سكن. نزل من القرآن آيات بالليل  سورة الكوثر، وا 
عكس ما عليه الناس اليوم، اليوم  -عليه الصالة والسالم-، وكانت حاله -عليه الصالة والسالم-حال يقظته 

عليه الصالة -وهذه األيام الليل هو وقت االستيقاظ والنهار هو وقت النوم، وهذا قلب للسنن اإللهية، النبي 
، ))يكره النوم قبلها(( -عليه الصالة والسالم-، بعد صالة العشاء، كما أنه ))كان يكره الحديث بعدها(( -والسالم

إنما هو بالنهار كما أشار إليه الناظم في آخر الفصل، وهذا التقسيم باعتبار  القرآن نزوال   لذلك يكون أكثر اتبع  
 الزمان.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
)وسورة الفتح أتت في الليل(، ومقتضى كالمه أن تكون سورة الفتح كلها نزلت بالليل، لكن الوارد إلى 

؛ لما ارة الفتح بعد منصرفه من الحديبية، وسميت الحديبية فتح  ، وأنزلت سو {امستقيم   ا}صراط  : -جل وعال-قوله 
 [.1]الفتح:{امبين   ا}إنا فتحنا لك فتح  ترتب عليها من خير عظيم للدعوة، فصارت هي الفتح الحقيقي: 

ن الفتح هو فتح مكة، وهو المراد باآلية، والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما إومنهم من يقول: 
 [، والفتح فتح مكة، والسورة نزلت قبل فتح مكة.1]النحل:}أتى أمر هللا{: -وعال جل-في قوله 

 ن الحديبية مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح.إومنهم من يقول: 
جل -، ثم تال إلى قوله ))لقد أنزل علي الليلة قرآن ا((على كل حال، مطلع هذه السورة نزل بالليل: 

 [.2]الفتح:{امستقيم   ا}صراط  : -وعال
لما جاء في األحاديث في أول صالة  ا(، على الخالف بين العلماء تبع  }فّول{)في الليل وآية القبلة أي 

}قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى مكة إلى الكعبة، آية القبلة:  -صلى هللا عليه وسلم-صالها النبي 
عليه الصالة -لت القبلة، وكان النبي [، حو 144]البقرة:فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام{

من الصالة إلى بيت  يتشوف إلى هذا التحويل، فصلى بعد أن نزلت عليه هذه اآلية إلى الكعبة بدال   -والسالم
بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر  -عليه الصالة والسالم-المقدس، وكان النبي 

هي  -عليه الصالة والسالم-، فمنهم: من رجح أن أول صالة صالها النبي ثم حولت القبلة إلى الكعبة اشهر  
ال بالنهار؟ بالليل.  صالة الصبح، وعلى هذا يكون نزول اآلية بالليل وا 
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ن أول صالة صالها هي صالة العصر، وأما صالة الصبح فهي الصالة في قباء، إومنهم من يقول: 
قبل ذلك وأخبرهم بأن  -عليه الصالة والسالم-لى مع النبي صالة أهل قباء الذين مر بهم الصحابي الذي ص

ذا كان  القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا كما هم، يكون بلوغهم الخبر في وقت أو في أثناء صالة العصر، وا 
-صالها قبل ذلك؛ ألن هذا الصحابي صالها مع النبي  -عليه الصالة والسالم-هذا بالنسبة ألهل قباء فالنبي 

عليه الصالة -ن صلى مع النبي م، إذا كان أهل قباء صلوها الصبح، وجاءهم الجائي م-ليه الصالة والسالمع
ال  العصر، وحينئذ تكون اآلية نزلت ليال   -عليه الصالة والسالم-وأخبرهم، فيكون صالها مع النبي  -والسالم وا 

إلى الكعبة إال صالة العصر، ال  -يه الصالة والسالمعل-، ال يعقل أنها تنزل بالليل وال يصلي النبي ا؟ نهار  انهار  
 ، ثم يصلي إلى بيت المقدس ما يمكن.}فول وجهك{يمكن أن يحصل هذا، 

(، أهل قباء استداروا كما هم بخبر واحد، وكانوا على قبلة مقطوع بها إلى بيت ا أيها النبي قل{}ي)وقوله:
يستدل به على أن خبر الواحد يفيد القطع، ولوال أنه يفيد المقدس فتركوا المقطوع به لخبر الواحد، وهذا مما 

يقول: "إن خبر الواحد هذا احتفت  -رحمه هللا-القطع لما تركوا المقطوع به إلى المظنون، لكن الحافظ ابن رجب 
يقلب وجهه في السماء،  -عليه الصالة والسالم-به قرائن"، كان الصحابة يتوقعون أن تحول القبلة، والنبي 

شوف إلى تحويل القبلة، الصحابة يتوقعون، فهذه قرينة على صد، هذا المخبر، وبهذه القرينة ارتفع إلى إفادة ويت
 العلم، وارتفع عن إفادة الظن.

 }يا أيها النبي قل{وقوله: 
 

 والختم سهل بعد }ألزواجك{ 
[ 24]ألزواجك إن كنتن{ قل}آية واحدة في القرآن أو أكثر؟ أكثر، منها: }يا أيها النبي قل ألزواجك{(، ) 

 [.54]األحزاب:}قل ألزواجك وبناتك{آية التخيير، والثانية التي في أواخر سورة األحزاب: 
 :-رحمه هللا تعالى-بين اآليتين قال الناظم  اولما كان األمر واالحتمال دائر  

   
 أعنـــــــــي التــــــــــي فيهـــــــــا البنــــــــــات ال التــــــــــي

 
ـــــــــــــــــت     خصـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا أزواجـــــــــــــــــه فأثب

}َيااا َأَيَهااا النَّب ااَي ُقاال  :ووضــح المقصــودي وبــين أن المــراد آيــة األحــزاب التــي فــي أواخرهــا ،دحــدد المــرا       

اااااان َجاَلب يااااااب ه نَّ َذل ااااااَك َأْدَنااااااى َأن ُيْعااااااَرْفَن َفاااااا يَن َعَلااااااْيه نَّ م  يَن ُيااااااْدن  ن  َساااااااء اْلُمااااااْؤم  ااااااَك َوَبَنات ااااااَك َون  َْزَواج  اَل ألّ 

 .[54]األحزاب:{...ُيْؤَذْينَ 
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ال يخـرجن لقضـاء الحاجـة  -عليـه الصـالة والسـالم-على أنها نزلت بالليـل؟ القصـةي نسـاء النبـي  ما الدليل

ي فخرجـــت ســـودة بنـــت زمعـــة أم -رضـــي هللا عنهـــا– إال بالليـــلي كمـــا ثبـــت ذلـــك فـــي الصـــحيح مـــن حـــديث عائشـــة

عليــه الصــالة -لقضــاء حاجتهــاي وهــي ال تخــرج إال بالليــل كغيرهــا مــن نســاء النبــي  -رضــي هللا عنهــا–المــؤمنين 

من الخروج وال في  -عليه الصالة والسالم-يريد منع نساء النبي  -رضي هللا تعالى عنه-ي وكان عمر -والسالم

لتميزهــا فــي  ؛. وســودة امــرأة معروفــة"قــد عرفنــاك يــا ســودة"الليــل؛ لــئال يتعــرض لهــن أحــدي ثــم قــال لهــا لمــا رآهــا: 

ي ويعرفهـا غيـر عمـري وهـي متحجبـة الحجـاب الكامـلي وتعـرف فعرفهـا عمـر ،-ثقيلة–وثبطه  ،جسمهاي امرأة طوال

 فنزلت اآلية. -صلى هللا عليه وسلم-تأذت من هذا الكالم فذكرت ذلك للنبي  ".قد عرفناك يا سودة"بجسمهاي 

 أعناااااي التاااااي فيهاااااا البناااااات ال التااااااي
 

 خصااااااااااات بهاااااااااااا أزواجاااااااااااه فأثبااااااااااات   
ني والظالم يسترهن زيـادة علـى مـا يرتدينـه مـن ثيـاب النساء ال يخرجن إال بالليل؛ ألن الليل أستر له       

مقلقي النساء ال يخرجن إال للحاجةي والبيوت  بخالف النساء اليومي وضع النساء مؤذٍ  .مر وغير ذلكوجالبيب وخ  

}َوَقاااْرَن ف اااي : -جـــل وعـــال-لقولـــه  لـــيس فيهـــا كنـــف فيضـــطرون للخـــروج لقضـــاء الحاجـــةي ومـــا عـــدا ذلـــك امتثـــاال  

كنســاء -مــا فــي خــروج إال لحاجــة أو ضــرورةي ولــيس مــن عــادتهن وال مــن ديــدنهن  [33]األحــزاب:{...ُبُيااوت ُكنَّ 

 .التسكع في الشوارع -عصرنا

"لهـن حافـات الطـر،"ي وأدركنـا النسـاء واألمـر علـى ذلـكي قبـل ثالثـين سـنة  :كان النساء كما جاء في الخبـر

أسـمينة هـي أو نحيفـةي ممـا عليهـا  ؛درى عـن حجمهـارى منهـا شـيءي وال ي ـكانت النساء على حافات الطر،ي وال ي ـ

ـــ ذا وجـــدت منعطف  الذت بـــه حتـــى يمـــر  امـــن الثيـــاب والعبايـــات الســـابغة المتينـــةي وقـــد تلصـــق عباءتهـــا بالجـــداري وا 

 الرجلي واآلن الرجال هم الذين يخشون على أنفسهمي لهم حافات الطريق خشية على أنفسهمي فاهلل المستعان.

 ناوآياااااااااااااااااااااة الثالثاااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااذي
 

 ....................................... 
 األلف لإلطال،.  

 وآياااااااااااااااااااااة الثالثاااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااذينا
 

 أي خلفااااااااااااااااااااوا بتوبااااااااااااااااااااة.........  
 .بسورة التوبة :يعني 
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ُم اأَلْرُض ب َما َرُحَبْت  (:ايقين  ) يَن ُخلّ ُفوْا َحتَّى إ َذا َضاَقْت َعَلْيه  إلى آخـر  [114]التوبة:{..}َوَعَلى الثَّاَلَثة  الَّذ 

 اآلية.

 وآياااااااااااااااااااااة الثالثاااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااذينا
 

ااااااااااااااااا    اأي خلفاااااااااااااااااوا بتوباااااااااااااااااة يقين 
لفوا عن غـزوة تبـوكي واألصـل أنهـم ومرارة بن الربيعي هؤالء الذين خَ  ،وهالل بن أمية ،وهم: كعب بن مالك 

م فتخلفت توبتهم وقبول عذره ،وأنه ليس لهم عذر ،-عليه الصالة والسالم-وا من غير عذري وصدقوا النبي تخلف  

 .ي والقصة مشهورة في الصحاح وغيرهاامدة خمسين يوم  

ا)فهذه اآلية نزلـت بالليـل  -فـأنزل هللا توبتنـا علـى رسـوله "لمـا فـي الصـحيح مـن حـديث كعـب قـال:  (؛ايقين 

يَن ُخلّ ُفواْ }ي فنزول آية "حين بقي الثلث اآلخر من الليل -صلى هللا عليه وسلم  .كان بالليل {الثَّاَلَثة  الَّذ 

 .المذكورات من اآليات (:هذهف)

اآليـات  (فهاذه)بعض اآليات التي وردت األخبار بأنها نزلت فـي الليـلي  ،هذه اآليات (:بعض لليلي على)

 .أن الكثير من اآليات نزل بالنهار (:بعض لليلي على) ،المذكورات

..................................... 
 

 علاااااااااى أن الكثيااااااااار بالنهاااااااااار نااااااااازلَ  
 والنزول في حال اليقظة. ،والنوم في الليل ،أن اليقظة في النهاروتقدم  

يقول: قول المؤلف: )مائدة مع ما تلت أنفال(, أليس التالي هو الذي بعد المذكور، فيكون المراد: )ماع 

, )ما تلت(, يعني: ما تلته وتبعته هذه السورة؟  تلت( األنعام واألنعام مكية, فيكون األولى ما قبلها مثال 

 لكن هذا توجيهه. ،للفظ يحتملا

يقول: بعض المفسارين يقاول عان بعاض اآلياات: هاذه فيهاا إيقاعاات موسايقية, ونغماة اآلياات وجارس 

 اآليات. 
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وتكرر هـذا فـي بعـض تفاسـير المعاصـريني لكـن يجـب أن يصـان القـرآن عـن مثـل هـذه األلفـاظي ومـن ذكـر 

ال مـن عـاش فـي بيئـة محافظـة ينفـر بهذه األلفاظ ال شك أنه متأثر إمـا بمـاض وسـابق لـهي أو  بيئـة محيطـة لـهي وا 

ويسـمعون الموسـيقى  ،من كل لفظ ال يليق بالقرآني ال سيما بعض الجهات وبعض المجتمعـات يسـمعون األغـاني

ــ ،-وهــم يــرون تحريمهــا-ليــل نهــار  ي الكــن يســمعونها بكثــرة مــن الفســا، مــن غيــر نكيــري وصــار إنكــارهم لهــا خفيف 

ســهلي لكــن المجتمعــات المحافظــة هــذه يمكــن مــا يقــول نغمــة وال موســيقى وال فــي بيــت شــعري وتــداولهم أللفاظهــا 

ي ومـن -جـل وعـال-؛ ألنـه ينفـر مـن هـذه اللفظـة فكيـف يقـال فـي كتـاب هللا اجرس البيـتي وال نغمـة البيـت والي أبـد  

ومـع ذلـك ال ينفـر  تجـد نغمـة جوالـه موسـيقيةي -الذين ظاهرهم الصالح-يجد بعض األخوة  :أراد شاهد على ذلك

؛ ألنه جاء من بالد يسمع فيها ما هـو أشـد مـن هـذاي فهـذا اوال يكترث والي أو يسمع هذه النغمة وال يرفع بذلك رأس  

ينفر من سماع  ،بأن بعضهم ينازع بكون هذه موسيقىي لكن كثير من الناس ينفر بطبعه اشيء يسير عندهي علم  

 .-جل وعال-ة لكتاب هللا هذه النغماتي فكيف يقال مثل هذا بالنسب

 يقول: ما رأيكم في اختصار الشيخ األلباني لصحيح البخاري، وهل هو أفضل أم كتاب الزبيدي؟

 /اختصـار الشـيخ االي اختصار األلباني أفضل من اختصار الزبيدي؛ لعنايته بتراجم اإلمام البخاريي وأيض  

األصــل ال يعدلــه شــيءي واالقتصــار علــى المختصــرات طيــب لعنايتــه بهــذه التــراجمي لكــن يبقــى أن  "؛ســعد الشــثري "

 من أمارات الحرمان.

يقااول: مااا رأيااك بطبعااة  البدايااة والنهايااة  التااي اعتنااى بهااا الشاايخن  طااار  عااوض هللا , هاال تنصااح 

 باقتنائها؟ الشيخ طبع البداية والنهاية؟ 

 : ........طالب

تركـــيي وهـــي أفضـــل مـــن الطبعـــات الســـابقةي آخـــر مـــا رأينـــا طبعـــة الشـــيخ ابـــن  ســـمعت، مـــا ،مـــا أدري وهللا

اخ.إالطبعات السابقة فيها  دخال من بعض النس   سقاط وتحريف وا 

 يقول: ما رأيكم في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم مع شرحها؟

 .-إن شاء هللا-مقدمة نافعةي يستفاد منها 
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يَن خُ }يقول: إذا أردت أن تعرف وتحفظ  فهم مجموعون في كلماة  مكاه , فاالميم: مارارة،  {لّ ُفواْ الثَّاَلَثة  الَّذ 

 والكاف: كعب، والهاء: هالل.

أخـذوا الكـافي  :أخـذوا الهـاءي ومالـك :أخـذوا منـه العـيني أميـة :أسماء آبائهم جمعوا فـي كلمـةي الربيـع اوأيض  

 بطون بها ما يريدون.ي أسماءهم وأسماء آبائهمي طريقة معروفة عند أهل العلم يض"عكه"و "مكه"فيجمعون في 

 ما رأيكم في تحقيق الشيخ الفقي لكتاب  اإلنصاف  للمرداوي؟

 .افيه أغالط كثيرة جدًّ 

يقول: ما الفائادة فاي معرفاة أناواع الساور مان حياث كونهاا: سافري وحضاري، وليلاي ونهااري، وصايفي 

 وشتائي, أال ترى أنها من فضول العلم؟

ذا مــا بقــي مــن تضــييع  -جــل وعــال- لكــن علــى طالــب العلــم أن يعنــى بكتــاب هللا وبجميــع مــا يتعلــق بــهي وا 

 الضياع إذا كان هذا هو الضياع. ،الوقت إال في هذه األمور فنعم

 بالليل؟ -صلى هللا عليه وسلم-يقول: هل أواخر سورة آل عمران نزل على الرسول 

 جاء ما يدل على ذلك.

 يقول: ما أفضل تحقيق لكتاب تفسير ابن كثير؟

ذا ضـم إليهـا طالـب  ار  ذكرنـا مـرا أن طبعـة مكتبـة أوالد الشـيخ بمصـر هـي أصـح الطبعـات وأكثرهـا خدمـةي وا 

: يعنـي ئ ا،طبعة السالمة طبعة مكتبة طيبةي وطبعة البناء؛ ألن الكتاب جدير بالعنايةي وهذه طبعات ما تكلف شـي

؛ ألنها طبعة محررة ومتقنـة إال ي كنا نقول قبل ذلك: لو اعتنى طالب العلم بطبعة الشعبمصورات ما تكلف شيئ ا

تــب عنــه نســخة هــي أنهــا علــى العرضــة األولــى مــن التفســيري الحــافظ ابــن كثيــر ألــف الكتــاب فــي أول األمــر وك  

 اأحيان ـ ؛نقول ،محفوظة بمكتبة األزهري أول عرضةي ثم أضاف إليه نقول من تفسير القرطبي والزمخشري والرازي 
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ي هــذه النقــول ال توجــد فــي النســخة األزهريــة التــي طبعــت عنهــا طبعــة الشــعبي أقــل اوأحيان ــ ،أكثــر اوأحيان ــ ،صــفحة

 فيضم إلى طبعة الشعب نسخة أخرى توجد فيها هذه النقولي وعلى كل حال الكتاب جدير بالعناية.

لة والمجاَدلة؟  يقول: ما رأيكم بسورة المجاد 

ن نظرنا إلى القصة فهي مجاد   لة وا   لةي وضبطت بهذا وهذا.إن نظرنا إلى المرأة فهي مجاد 

 هل حصر الزمزمي في منظومته جميع اآليات الليلية والنهارية؟

 الي لم يحصر.

 وهل حول... أيش؟ ما كان اتجاه قبلة المسجد األقصى، وهل حولت إلى الكعبة، ومتى ذلك؟

لااة كيااف مااا كااان اتجاااه؟ أو متااى االتجاااه إلااى قبلااة؟ وهاال حولاات إلااى الكعبااة ومتااى؟ مااا كااان اتجاااه قب

 المسجد األقصى؟

 هذا هو المراد؟ موالمسجد األقصى قبلته إلى أي جهة؟  :يعني

 ........طالب:

 قبل التحويل؟ :استقبال الذين يصلون في المسجد األقصى إلى أيني يعني ةهل جه :يعنينعم، 

سـلمون فـي هذا السؤال والعهدة عليهي وهل فيـه م ،هذا كالمه ؟الي كيف يصلي المسلمون قبل تحويل القبلة

ي هـل اأو سـبعة عشـر شـهر   االقبلـة حولـت فـي السـنة الثانيـةي سـتة عشـر شـهر   :يعني ؟ل القبلةيذلك الوقت قبل تحو 

 في بيت المقدس مسلمون ليقال: أين قبلة...؟ النصارى يصلون إلى جهة المشر،. 

 ومتى وكيف, حيث أني لم أجد إجابة لهذه األسئلة؟

ااار منهاااا درس الموطاااأ واأللفياااة والمنظوماااة,  أياااش؟ أيسااار يقاااول: أرجاااو أن تااادلني علاااى كتاااب أ حضّ 

 الشروحات؟

ال فكتـب ابــن  االموطـأ كـأن شـرح الزرقـاني مختصــر جـدًّ  ومناسـب للوقـت المتالحـق بالنســبة لطالـب العلـمي وا 

لـو  :يعنـي ،وتعـدد الكتـب وتعـدد الـدروس ،-ضـيق وقـت الطـالب-عبد البـر ال يعـدلها شـيءي لكـن لضـيق الوقـت 

ــ ؛ي واأللفيــة شــرح المؤلــف-إن شــاء هللا تعــالى-ى الزرقــاني فيــه خيــر اقتصــر علــ ي امختصــر وواضــح ونفــيس أيض 
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ي فيه تنبيهات مـا تعـرض لهـا ال المؤلـف وال -زكريا األنصاري -وأصل في البابي وشرح الشيخ زكرياي فتح الباقي 

 .وي السخاوي على طولهي ومن أراد االستيعاب فكل الصيد في جوف الفراءي في السخا

وعلـوي  ،محسـن المسـاوي  :المنظومة لها شـروح لكنهـا غيـر موجـودةي منظومـة الزمزمـي لهـا شـروح مـن قبـل

هي مـا هـي بمعروفـة عنـدنا فـي نجـد لكـن هـي  ،وغيرهمي لها شروح معروفة في الحجاز الفاداني ا:المالكيي وأيض  

 ما أعيد تصويرها. معروفة في الحجاز؛ ألن أكثر من تصدر لشرحها من أهل مكةي مع األسف أنه

 

 أثابكم هللا.

 السابع والثامن: الصيفي والشتائي.

 َصييييييييييييييييييييييييييييييييي      ة   كَ ي ييييييييييييييييييييييييييييييييية   الَك لَيييييييييييييييييييييييييييييييييية  
 

ييييييييييييييييييييييييير  يف َ ا  َشييييييييييييييييييييييييية    يييييييييييييييييييييييييَشا     كالَ ش   والش  
 التاسع الفراشي:      

َميييييييييييييييييييييييييييييييييية    كَ يَييييييييييييييييييييييييييييييييية   ال    يييييييييييييييييييييييييييييييييية  امل َ د 
 

يييييييييييييييييييييييييييي   يف  َي  يييييييييييييييييييييييييييي         َ ييييييييييييييييييييييييييييَلَ ة    م   يف نَيو 
 ل  م  يييييييييييييييييييييي   اليييييييييييييييييييييير    َ يَيل َح  يييييييييييييييييييييي   الن ييييييييييييييييييييييا    

 
ن  ر  َ  ا َن ب ييييييييييييييييييييييييييييييا   َو   َييييييييييييييييييييييييييييييا   ل َكييييييييييييييييييييييييييييييو 

مـا نـزل فـي فصـل  :ي يعنـي"الصايفي والشاتائي" :في النـوع السـابع والثـامن -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  

أن القـرآن  :ومن المعلـوم والمعـروف أن السـنة أربعـة فصـولي هـل معنـى هـذا ،وما نزل في فصل الشتاء ،الصيف

؟ اما نزل شيء في الخريـف وال فـي الربيـع؟ مـا نـزل شـيء فـي الربيـع أبـد   :يعني ؟ل إال في الصيف والشتاءما ينز 

الشتاء والصيف ذكـري ذكـر مـا نـزل فـي الصـيف وذكـر مـا نـزل فـي الشـتاءي لكـن مـا نـزل شـيء فـي الربيـع وال فـي 

ولـذا ال تجـد  ؛فصـلين المـذكورينلشـهرة ال ؛الخريـف يلحـق فـي الشـتاءي يلحـق كـل فصـل بالـذي قبلـه ،الخريف؟ نعم

 آية منصوص عليها أنها نزلت في الخريفي وأهل العلم يتتبعون ذلك في اآلثار.

 .القرآن :أي (،صيفيه)
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وكالهمــا فــي  ،والكاللــة فــي الفــرائض معروفــة: مــن ال والــد لــه وال ولــدي وفــي الكاللــة آيتــان (:كآيااة الكاللااة)

عمر بـن  .التي في آخر سورة النساء ،ة في آخرهاي فالصيفية منهما األخيرةسورة النساءي األولى في أوائلها والثاني

ـــةي ســـؤال النبـــي  -رضـــي هللا تعـــالى عنـــه-الخطـــاب  عليـــه الصـــالة -أكثـــر وألحـــف وألـــح فـــي الســـؤال عـــن الكالل

يعنـي: اآليـة التـي فـي آخـر  ،))أال تكفيك آيـة الصـيف((وقال:  ،وطعن بأصبعه في صدره ،عن الكاللة -والسالم

 .ورة النساءي وأما اآلية التي في أوائلها فهي شتائية كما قال أهل العلمس

 .من القرآن (:والشتائي)

 ؛-رضـي هللا عنهـا– اآليـات مـن سـورة النـور التـي نزلـت فـي قصـة عائشـة كالعشـر (:كالعشر في عائشاة)

ْفااك   ؛-فــي قصــة اإلفــك-اتهامهـا وبراءتهــا  يَن َجاااُؤوا ب اإلْ  إلــى آخــر العشــر اآليــاتي حيــث  [11ور:]النــ{...}إ نَّ الَّااذ 

رضـي –نزلت براءتها من السماءي هذه اآليات العشر نزلت في الشتاءي وجـاء فـي قصـة اإلفـك مـن حـديث عائشـة 

ن العـر، ليتحـدر مـن جبينـه فـي  -عليـه الصـالة والسـالم-)أن النبي  :في الصحيح -هللا عنها كـان يقـرأ اآليـات وا 

ن نـازع بعضـهم فـي الداللـة علـى  -فـي قصـتها-اآليـات  فيدل هذا على أن هذه وقت شاٍت(، نزلـت فـي الشـتاءي وا 

عنـد نـزول الـوحي  -عليـه الصـالة والسـالم-المراد من هذه اآليـات علـى وجـه الخصـوصي وأن هـذه كانـت صـفته 

عليـه -سـواء  كـان فـي الشـتاء أو فـي الصـيف  ؛باستمرار في هذه اآليات وغيرهـاي أنهـا إذا نزلـت تحـدر منـه العـر، 

 .-عليه الصالة والسالم-وثقل ما ينزل عليه  ،لشدة ما يلقى إليه ؛-الصالة والسالم

الوهذا له مقابل  (:والنوع التاسع: الفراشي) ليس لـه مقابـل؟ فـي نـوم غيـر فـراش؟ ينـام علـى غيـر فـراش  وا 

ل التهيـؤ لـهي علـى ما نـزل فـي النـومي أو حـا :ي لكن الفراش عموم ما يفترشي والمراد بذلك-عليه الصالة والسالم-

 .الخالف في سورة الكوثر

 :الفراشي من اآليات

 كآيااااااااااااااااااة الثالثااااااااااااااااااة المقدمااااااااااااااااااة
 

 .................................... 
يَن ُخلّ ُفواْ }  ي ما دام نزلت في الثلث األخير من الليـلي فتكـون فـي فراشـه؛ ألنـه [114]التوبة:{ ..الثَّاَلَثة  الَّذ 

 ي فراشه أو حال قيامه للصالة؟في الثلث األخيري هل هو ف
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 كآيااااااااااااااااااة الثالثااااااااااااااااااة المقدمااااااااااااااااااة
 

 فاااااااي نوماااااااه فاااااااي بيااااااات أم ساااااااالمة 
في نومهي أو الثلث األخير ما يلزم منه النوم؟ نعمي جاء ما يدل على أنه في فـراش أم  هل هذا يقال :يعني 

ن جاء ما يعارضه من قول عائشة-رضي هللا عنها– سلمة عليه الوحي إال  وأنه ما نزل" :-رضي هللا عنها– ي وا 

ي فهـو -رضـي هللا عنهـا-مـا نـزل عليـه الـوحي فـي بيـت امـرأة مـن نسـائه إال عنـد عائشـة  :ي يعنـيي"وهو في فراشـ

ن كان اإلجابة ممكنة مـا نـزل فـي بيـت أحـد مـن أمهـات المـؤمنين  :أنه حال اجتماعها بـهي يعنـي :يعارض هذاي وا 

 بعضهمي في اإلجابة عن هذا التعارض. حال اجتماعها بهي قد تكون ليست في البيت كما يقول

 يحلقاااااااااااه الناااااااااااازل مثااااااااااال الرؤياااااااااااا
 

 .................................... 
 .يعني: حال النوم 

 يحلقاااااااااااه الناااااااااااازل مثااااااااااال الرؤياااااااااااا
 

 .................................... 
ة فـي المسـجد قـال: لمـا أغفـى إغفـاء -عليـه الصـالة والسـالم-أن النبـي  :كسورة الكوثري ففـي صـحيح مسـلم 

 ثم تالهاي ثم تال سورة الكوثري لما أغفى إغفاءة. سورة(( ا))لقد نزلت علي  آنف  

 يحلقاااااااااااه الناااااااااااازل مثااااااااااال الرؤياااااااااااا
 

اااااااااا    الكااااااااااون رؤيااااااااااا األنبياااااااااااء وحي 
فـال يقــال: إن مـن القــرآن مــا نـزل فــي حـال النــومي والنــوم مظنـة لعــدم الضـبطي فكيــف يتلقــى القـرآن فــي حــال  

األنبيــاء وضــعهم يختلــف عــن ســائر النــاسي النبــي ينــامي تنــام عينــاه وال ينــام قلبــهي ورؤيــا األنبيــاء  النــوم؟ نقــول: الي

فــي  -صــلى هللا عليــه وســلم-وحــيي وال يتلــبس بهــم الشــيطان وال يتمثــل لهــمي بعــض العلمــاء يــذكر أنــه رأى النبــي 

هـذا تصـحيحي ورؤيـا األنبيـاء  المنام وسأله عن أحاديث فصححهاي نعمي قال: هذا حديث صحيحي فهل يثبت بمثل

عليـه -أن الـدين كمـل بوفاتـه  :حق ال يتمثل بـه الشـيطاني لمـاذا؟ يعنـي -عليه الصالة والسالم-حقي رؤيا النبي 

))مـن ي والـرؤى ال يثبـت بهـا حكـمي لكـن قـد يقـول قائـل: صـح الخبـر بـأن الشـيطان ال يتمثـل بـهي -الصالة والسـالم

عليـه -هذه رواياتي لكن الشيطان ال يتمثل بـه  ق((ي ))من رآني فسوف يراني((رآني فقد رآني((ي ))رآني رأى الح
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يثبـت التصـحيح بهـذا؟ أثبتـه جمـع  ،فإذا رآه فسأله عن حديث أشكل عليـه فقـال: حـديث صـحيح -الصالة والسالم

وع مـن ال يشـكل عليـه شـيء ألبتـهي ال يشـكل عليـه شـيءي وهـذا نـ اأبـد   :من أهـل العلـمي والسـيوطي مـنهمي وبعضـهم

مـا يريـدي  اضـطجع فـي فراشـه وسـمع كـل ،الخـط سـاخني إذا أشـكل عليـه شـيء انسـدح :التخريـفي علـى حـد زعمـه

ن لم يصح تمثله بالنبي  ي حتـى لـو افترضـنا أن -عليه الصالة والسالم-والشيطان يتالعب بعقول أمثال هؤالءي وا 

مثـل هـذا التصـحيحي لمـاذا؟ ألن حالـة عـن حـديث وصـححه ال يقبـل  -عليه الصـالة والسـالم-سأل النبي  اشخص  

عليــه الصــالة -ي وقــال النبــي -عليــه الصــالة والســالم-ضــبطي هــو رأى النبــي  ةالنــوم مــن قبــل الرائــي ليســت حالــ

ــ -والسـالم ي لكـن هــل نضــمن أن هـذا نقــل الكـالم كمــا قيــل؟ النـوم لــيس بحـال ضــبطي وهــذا جـواب ســديد عــن اكالم 

 مثل هذا التخليط.

ن ما ذكر من نزول القرآن في النوم، وبين ما ذكر في بداية الدرس من أن النهاار يقول: كيف يجمع بي

 هو األصل في النزول؟

نعمي يبقى األصلي لكن أال يأتي شيء في الليلي مع أن ما ذكرنا الليلي؟ جاء الليلي ومنه هذا، نقف علـى 

  النوع العاشر في أسباب النزول، وهللا أعلم.

 ى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك عل
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02 

 02 شرح منظومة الزمزمي 

 

شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (4نظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح م

 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 

 بيان أسباب النزول:

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

 النوع العاشر: أسباب النزول:قال الناظم: 

 ا َ  َ يييييييييييييييية   اَ    ييييييييييييييييييَاراوَصيييييييييييييييين َ   

 

َ يييييييييييييارَا  ش     ف  ييييييييييييي   فَييييييييييييييَ       َ  َو يييييييييييييا  ا  

 مييييييا ف  يييييي   يي يييييير َوف َ يييييي   َصييييييحا     ر ف ييييييع   

 

َ   ييييييييييييييييييييع    ْ   َ يييييييييييييييييييَند    َف  ني   وإ ن    غَييييييييييييييييييي

 و اَت    يييييييييييييي   َف  ر َ يييييييييييييي    وَصيييييييييييييييح      

 

يييييييييَ ا  ييييييييي       ييييييييية     َ ش  ييييييييي   م  ف ك     ْ  َك يييييييييا 

ييييييييييييي      آ ت   وال  يييييييييييي     وا  َ ييييييييييييا   م 

 

ييييييييييييير  ابل  ييييييييييييي ة     َخل يييييييييييييَ  املََ يييييييييييييا   اَ م 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ،الحمد هلل رب العالمين 

 أما بعد:

هـو  :جمـع سـببي والسـبب :ي األسـباب"الناوع العاشار: أساباب النازول": -رحمـه هللا تعـالى-فيقول المؤلف 

يءي وأســباب النــزول بالنســبة للقــرآن كأســباب ورود الحــديثي قــد يقــول قائــل: مــا الــداعي لمعرفــة الباعــث علــى الشــ

الذي يهمنـا النـازلي وهـو الـذي نتعبـد بـهي وكـون اآليـة نزلـت فـي قصـة فـالن أو فـالني وكـون الحـديث ورد  ؟السبب

 ؟في شأن فالن أو فالن ال يهمنا

 :مؤلفاتي أسباب النزول له فوائد كثيرةالعلماء عنوا بذلك عناية فائقةي وصنفوا فيه ال

: أن معرفة السبب مما يـورث العلـم بالمسـببي معرفـة السـبب تـورث العلـم بالمسـببي فكـم مـن آيـة نقرأهـا أوال  

ثــم إذا اطلعنــا علــى الســبب زال  ،وال نــدري مــا مــراد هللا فيهــاي وال يتضــح لنــا وجــه ارتباطهــا بمــا قبلهــا ومــا بعــدها

ـ"إذا عرف السبب بطل العجـب"ون: اإلشكالي والعرب يقول تتعجـب منـهي كيـف يقـال مثـل هـذا  ا. يعنـي تسـمع كالم 

 .الكالمي ال تدري ما وجههي لكن إذا عرفت سببه تبين لك معناه



 

 

 

 

 

 54 

 

04 

 04 شرح منظومة الزمزمي 

 -رضــوان هللا علــيهم-الســبب قــد يحتــاج إليــه فــي قصــر الحكــم العــام علــى مــدلول الســببي الصــحابة ثاني ــا: 

الســبب زال عــنهم اإلشــكالي استشــكلوا مــا  -عليــه الصــالة والســالم-لهــم النبــي فلمــا بــي ن  ،استشــكلوا بعــض اآليــات

يَن آَمُنااااااوْا َوَلااااااْم َيْلب ُسااااااوْا إ يَماااااااَنُهم  :جــــــاء فــــــي آخــــــر البقــــــرةي واستشــــــكلوا مــــــا جــــــاء فــــــي ســــــورة األنعــــــام }الَّااااااذ 

ايم { }: -ىتعال–؟ قال: فأنزل هللا "أينا لم يظلم نفسه"إلى آخرهي قالوا:  [42]األنعام:{...ب ُظْلم   ْرَك َلُظْلام  َعظ  إ نَّ الشّ 

ااااايم { } ))ألـــــم تســـــمعوا إلـــــى قـــــول العبـــــد الصـــــالح:ي وفـــــي بعـــــض الروايـــــات: [13]لقمـــــان: اااااْرَك َلُظْلااااام  َعظ  إ نَّ الشّ 

 .ي زال بهذا اإلشكالي قد نحتاج إلى قصر الحكم العام على سببه(([13]لقمان:

ي لكـن قـد "أن العبـرة بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص السـبب" :ونقل فيـه اإلجمـاع ،معروف عند أهل العلم قاطبة

 {...َفَأْيَنَما ُتَوَلوْا َفَثمَّ َوْجاُه ّل  }بما هو أقوى منهي مثال ذلـك:  ايلجأ إلى خصوص السبب إذا كان العموم معارض  

ة ي العمــوم يــدل علــى أن مــن صــلى إلــى جهــة صــحت صــالتهي واألدلــة دلــت علــى أن اســتقبال القبلــ[115]البقــرة:

فصلوا  ،بالصالة -اجتهد الصحابة-أنهم اجتهدوا  :شرط من شروط صحة الصالةي فإذا عرفنا سبب النزولي وهو

ي فهـذه اآليـة المقصـورة [115]البقـرة:{...َفَأْيَنَما ُتَوَلوْا َفَثمَّ َوْجاُه ّل  }: -جل وعال-إلى جهات متعددةي فنزل قوله 

 .ة واجتهد ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلةفيمن خفيت عليه القبل :يعني ،على سببها

ـ ))صــل   :مثـال ذلـك مــن الحـديث  :ي مـع حــديث، فـإن لـم تســتطع فعلـى جنــب((ا، فـإن لــم تسـتطع فقاعــد  اقائم 

يدل علـى أن الصـالة ال تصـح مـن القاعـد  :الحديث األول ؛))صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم((

هـذا تعـارض تـامي لكـن ي ايدل على أن الصالة تصـح مـن القاعـد المسـتطيع مطلق ـ :انيي والثاالمستطيع للقيام مطلق  

إذا نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني، من أركان الصالة القيام مع القـدرةي والعلمـاء يقولـون: القيـام فـي الفـرض 

عــد علــى النصــف مــن ))صــالة القا مــع القــدرةي لمــاذا مــا حملــوه علــى عمومــه؟ لوجــود المعــارضي والحــديث الثــاني:
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ي -فيهـا حمـى :يعنـي–دخل المسجد والمدينة محمة  -عليه الصالة والسالم-له سببي فالنبي  أجر صالة القائم((

))صـالة القاعـد علـى النصـف : -عليـه الصـالة والسـالم-لما دخل المسجد وجدهم يصلون مـن قعـودي فقـال النبـي 

ــ أن صــالة النافلــة  :هــذا ســبب الــورودي أخــذ منــه أهــل العلــم ي((امــن أجــر صــالة القــائم، فتجشــم النــاس الصــالة قيام 

عليه الصالة -كونهم يصلون قبل حضور النبي  .من سبب الورود اأخذ   ا؛مستطيع   اتصح من قعود ولو كان قادر  

عليـه الصـالة -دل على أنها نافلـةي إذ ال يصـلون الفريضـة حتـى يـأتي  ،ي دخل المسجد ووجدهم يصلون -والسالم

وهــو قــادر علــى القيــام فــي الفريضـــة  اكمــا دل الخبــر علــى أنهــم يســتطيعون القيــامي فمــن صــلى قاعــد  ي -والســالم

ــصــالته باطلــةي  ي مــن صــلى فــي الفريضــة أو النافلــة وهــو عــاجز صــالته ((ا، فــإن لــم تســتطع فقاعــد  ا))صــل قائم 

لــى القيــام صــالته ي مــن صــلى النافلــة مــن قعــود وهــو قــادر ع((ا))فــإن لــم تســتطع فقاعــد  صــحيحة وأجــره كامــلي 

 .فهذه من فوائد معرفة سبب النزول. صحيحة لكن أجره على النصف

ــ  :معرفــة األســباب أنــه ال يشــك فــي دخــول الصــورة التــي تضــمنها الســبب فــي العــامي يقــول أهــل العلــم ا:أيض 

مقـرر إلى شـيخ مـن الشـيوخ وقـال: إن الكتـاب الفالنـي ال -مثال  –ي لو جاء طالب "دخول السبب في النص قطعي"

فـــي الـــدرس الفالنـــي مـــا يوجـــد فـــي المكتبـــاتي والطـــالب ظـــروفهم مـــا تســـاعدهم علـــى أن يبـــذلوا األســـباب المكلفـــة 

ثــم الشــيخ بطريقتــه دبــر بعــدد الطــالبي ثــم أعطــى جميــع الطــالب إال هــذا  ،إلحضــار الكتــاب أو تصــوير الكتــاب

كتـاب هـذا الطالـب الــذي هـو سـبب فــي الطالـب الـذي جـاء إليــهي هـذا حسـن وال مـا هــو بحسـن؟ الي أولـى النــاس بال

 ،ي فهـذه مــن فوائـد معرفــة أسـباب النــزول بالنسـبة للقــرآن"دخـول الســبب قطعـي"إيجـاد الكتـابي فأهــل العلـم يقولــون: 

 وأسباب الورود بالنسبة للحديث.

 وصاااااااااانف األئمااااااااااة األساااااااااافارا

 

 ................................

.... 

 

 .صنف األئمة في هذا النوع

 .جمع سفر وهو الكتابي صنفوا في هذا النوع :واألسفار ،جمع إمام :كتبي أئمة :يعني ،(أسفار)

صــنف فــي أســباب النــزولي والســيوطي  -مــثال  –الواحــدي  :متعــددةي منهــا افــي هــذا النــوع كتب ــ :يعنــي (،فيااه)

 صنف في أسباب النزولي وغيرهما صنفوا.

 .ي اقصد(فيمم)يقول: 



 

 

 

 

 

 56 

 

06 

 06 شرح منظومة الزمزمي 

 ،ويممهــا واقصــدها ،ذه الكتــب الــذي صــنفها األئمــة فــي أســباب النــزولاقصــد نحــو هــ (:انحوهااا استفسااار  )

ـ :ي يعنـي(انحوهاا استفساار  )واقصـد  مـن أسـباب  ا:اطلـب مـن خـالل هـذه الكتـب أسـباب نـزول القـرآني وأطلـب أيض 

ورود الحديث أسباب ورود السنةي وهناك أسباب ورود الحديث للسيوطيي وفـي البيـان والتعريـف فـي أسـباب ورود 

 يث الشريف البن حمزة الحسينيي وهو أوسع من كتاب السيوطي.الحد

................................

 ...... 

 

 

 افااااااااااايمم نحوهاااااااااااا استفساااااااااااار    

 مااا فيااه يااروى عاان صااحابي رفااع  

 

ن بغياااااااااار سااااااااااند فمنقطااااااااااع   وا 

هللا رضـي –ما يروي عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوعي كيـف مرفـوع والقائـل ابـن عبـاس  :يعني 

رضـي هللا – ي أو القائـل ابـن عمـر أو القائـل أبـو هريـرة؟-صـلى هللا عليـه وسـلم-ولم يقل: قال رسول هللا  -عنهما

طـرف فـي التنزيـل ذكـر أو لـم يـذكري النـزول  -عليـه الصـالة والسـالم-؟ قـالوا: مرفـوعي لمـاذا؟ ألن الرسـول -عنهم

ســواء  ذكــر أم لــم يــذكري وعليــه  ؛طــرف فــي التنزيــلفهــو  -عليــه الصــالة والســالم-علــى مــن؟ التنزيــل علــى محمــد 

ي "أو تفسـير الصـحابي مرفـوع ،ن مـا يضـاف إلـى الصـحابي مـن التفسـير"إحمل أهل العلم كالم الحـاكم فـي قولـه: 

 ولذا يقول الحافظ العراقي: ؛حمله أهل العلم على أسباب النزول

 وعاااااادوا مااااااا فسااااااره الصااااااحابي

 

 

 فمحمااااول علااااى األسااااباب ارفع اااا 

-حوروا كالم الحاكم إلى أسباب النزول؟ ألن الصحابي قد يجتهد ويفسر القرآن من غير رفع للنبـي  لماذا 

مـن فهـم كـابن  -جـل وعـال-ي بل بما يعرفـه مـن لغـة العـربي أو بمـا اسـتنبطه ممـا آتـاه هللا -عليه الصالة والسالم

رضي هللا – فالذي يؤثر عن ابن عباس أن يعلمه هللا التأويلي -عليه الصالة والسالم-عباس الذي دعا له النبي 

ي ولــيس بمرفــوع ولــيس لــه حكــم رضــي هللا عنهمــا– مــن التأويــل مــن أثــر هــذه الــدعوة مــن فهــم ابــن عبــاس -عنهمــا

مـن أشـد النـاس  -رضـوان هللا علـيهم-الرفعي وأما الحاكم فكأنه نظر إلى أن التفسير بـالرأي جـاء ذمـهي والصـحابة 

إذا قلــت فــي كتــاب هللا مــا  ،وأي أرض تقلنــي ،"أي ســماء تظلنــي ؛مــن غيــر مســتندوتثبــت فــي تفســير القــرآن  تحــر ٍ 
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 }َوَفاك َهاااة  َوَأب اااا{ :وغيـــره لمـــا ســـئل عـــن تفســـير األب   -رضـــي هللا عنـــه–أيـــش؟ نعـــمي هـــذا قالـــه أبـــو بكـــر  "لـــم...

  .[31]عبس:

ـــ :فالمقصـــود ـــاطون ويتحـــروني وهكـــذا ينبغـــي أن يكـــون المســـلم عموم  ـــم علـــى وجـــه وطالـــب ال اأنهـــم يحت عل

برأيـهي وال يفسـر السـنة وال يشـرح الحـديث  -جـل وعـال-مـا يقـول فـي كتـاب هللا  ،وتثبـت الخصوصي صاحب تحـر ٍ 

مـا يـروى عـن الصـحابي مـن التفسـير لـه حكـم الرفـع؛ ألنـه جـاء ذم  كل"برأيهي هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال: 

ي لكــن أهــل العلــم حملــوه علــى أســباب النــزول؛ ألن "وقيــفال يمكــن أن يقــول الصــحابي إال بت اإذ   ،التفســير بــالرأي

 يذكر. مل طرف ذكر أو -عليه الصالة والسالم-أسباب النزول النبي 

 مااا فيااه يااروى عاان صااحابي رفااع

 

 ................................

.... 

 

 .من أسباب النزولي وعرفنا وجه هذا الكالم :يعني

فكيـف يـروى عـن جمـع مـن الصـحابة  ،طـرف -عليـه الصـالة والسـالم-إذا قلنـا: إنـه مرفـوع والنبـي  (:رفاع)

أسباب مختلفة لنازل واحد؟ يذكر عن ابن عباس سبب نزولي ويذكر عن ابن عمر سبب نزولي ويذكر عن كـذاي 

فمصـدره واحـد ال يقـع فيـه االخـتالفي قـد يتعـدد سـبب النـزول لنـازل واحـدي وقـد يتعـدد النـزول عنـد  اإذا كان مرفوع  

فـي قصــتين متــوافقتيني ممــا يشــملهما حكـم اآليــةي وهــذا يســلكه بعــض العلمــاء  -مــثال  –تنــزل اآليــة مــرتين  بعضـهمي

ال إذا قلنــا: إن آيــات اللعــان نزلــت فــي هــالل بــن أميــة أو عــويمر العجالنــي  صــيانة للــرواة األثبــات عــن التــوهيمي وا 

الني في الصحيحي وجاء أنها نزلت فـي والخبر صحيح في الطرفيني وجاء أن آيات اللعان نزلت في عويمر العج

 هالل بن أميةي فكيف ينزل النازل الواحد لقصتين مختلفتين؟

ــ -عليــه الصــالة والســالم-فلمــا حصــلت القصــة نــزل القــرآن علــى النبــي  ،النــازل نــزل بســبب أحــدهما  امبين 

عليـه -فـتال النبـي  ؛فسمعه من سمعهي ونقـل السـبب والمسـببي ثـم حصـل قصـة ثانيـة ،الحكم فتاله على الصحابة

يَن َيْرُمااااوَن } :-جــــل وعــــال-فقــــال: فــــأنزل هللا  ،اآليــــة وســــمعها مــــن لمــــن يســــمعها قبــــل -الصــــالة والســــالم َوالَّااااذ 

إلـــى آخـــرهي فـــيظن الســـامع الثـــاني أنهـــا نزلـــت ألول مـــرةي هـــذا توجيـــه مـــن بعـــض العلمـــاءي  [6]النـــور:{..َأْزَواَجُهااامْ 
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ذا أمكـن صـيانة الـرواة بقـدر اإلمكـان فـال "المحفوظ وما عـداه شـاذ الراجح هو"وبعضهم يحكم بالترجيح فيقول:  ي وا 

 يعدل إلى الترجيح.

 مااا فيااه يااروى عاان صااحابي رفااع

 

ن بغياااااااااار سااااااااااند فمنقطااااااااااع   وا 

ي بغيـــر ســـندي هـــذا منقطـــعي والمنقطـــع "نزلـــت اآليـــة فـــي كـــذا"قـــال ابـــن عبـــاس:  :تجـــدون فـــي كتـــب التفســـير 

وهـل يثبـت أو ال  ،ر في هذا اإلسـناد مـن حيـث االتصـال وثقـة الـرواةوالنظ ،من البحث عن إسناده ضعيفي ال بد  

يثبتي ويوجد في كتب أسباب النزول قدر كبير من األخبار الضعيفةي وهذا يسأل عن كتاب الصحيح المسند من 

 أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟ هذا من خير ما يقتنيه طالب العلم ويستفيد منه.

................................

..... 

ن بغياااااااااار سااااااااااند فمنقطااااااااااع   وا 

 .اآلن ما يروى عن الصحابي بغير سند منقطع 

أو تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابعي 

 فمرسل.................

 ................................

 يعني: ما يروى عن التابعي فمرسل.  .....

ن روي عن الصحابي وله حكـم ما له حكم الرفع إن اتصل السند بالصحابي برواة ثقات فالخبر صحيح، و  ا 

لكنه ضعيف منقطع، ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع مما ال يدرك بـالرأي فهـذا مرفـوع،  ،الرفع فهو مرفوع

، التـابعي ال -لسـالمعليـه الصـالة وا-فإن اتصل السند إليه فمرسل؛ ألنه ال بـد  مـن ذكـر واسـطة بينـه وبـين النبـي 

الرفـع برأيـه إال إذا عـرف بالفريـة، لكـن المسـألة مفترضـة فـي التـابعين الثقـات، الـذين مما له حكـم  يمكن يقول شيئ ا

ــيهم ممــا لــه حكــم الرفــع  -عليــه الصــالة والســالم-هــذا مرســل؛ ألنــه ال بــد  أن يكــون بينــه وبــين النبــي  ،يضــاف إل

إلـى اإلرسـال حـذف ، فـإن انضـم )أو تاابعي فمرسال(ولـذا قـال:  ؛واسطة وهو الصحابي، فما يرفـع التـابعي مرسـال  

 اإلسناد إلى التابعي فهو منقطع كما قيل في سابقه، وهو مرسل؛ لعدم ذكر الصحابي وكالهما ضعيف.

 : )وصحة أشياء(
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 أو تاااااااااابعي فمرسااااااااال وصاااااااااحة 

 

 أشاااياء كماااا إلفكهااام مااان قصاااة  

 

 

هـا، سبب نزول قصة اإلفك في القرآن في عشر اآليات من سورة النور، ثبتت القصة فـي الصـحيحين بطول

 .-رضي هللا عنها-بطولها ثبتت القصة، وهي سبب نزول اآليات في سورة النور التي جاءت لبراءة عائشة 

 والساااااعي والحجااااااب مااااان آياااااات

 

 ................................

. 

 

َفا َواْلَمْرَوَة م ن َشَعآئ ر  ّل  َفَمْن َحجَّ اْلَبْيتَ السعي بين الصفا والمـروة،  َأو  اْعَتَماَر َفااَل ُجَنااَح َعَلْياه   }إ نَّ الصَّ

َما َف ب ه  رضي هللا -، هذه اآلية جاءت على سبب، ولوال السبب الذي أجابت به عائشة [154]البقرة: {..  َأن َيطَّوَّ

لعــروة لقلنــا: إن اآليــة ال تــدل علــى الوجــوب، لكــن لمــا عرفنــا الســبب بطــل العجــب، عــروة استشــكل وجــوب  -عنهــا

َفا َواْلَمْرَوَة م ن َشَعآئ ر  ّل  َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأو  اْعَتَماَر َفااَل ُجَنااَح َعَلْياه  َأن فع الجناح، السعي من مجرد ر  }إ نَّ الصَّ

َماا َف ب ه  ، هـل يكفـي فـي إثبـات الوجـوب رفـع الجنـاح؟ يعنـي: رفـع الجنـاح غايـة مـا يـدل عليـه [154]البقـرة: {..  َيطَّوَّ

ة مــن أجلهمــا، و ل وهــو: أن األنصــار كـانوا يهلــون لصــنمين، ويطوفـون بــين الصــفا والمـر اإلباحـة، لكــن ســبب النـزو 

فلمــا جــاء اإلســالم ودخلــوا فــي اإلســالم، وكفــروا بمــا عــداه مــن األصــنام وفــرض الحــج، كــان مــن واجباتــه وواجبــات 

فكرهـوا الطـواف بـين العمرة بل مـن أركانـه السـعي بـين الصـفا والمـروة، فاستصـحبوا مـا كـانوا يفعلونـه فـي الجاهليـة 

وال شـيء ممـا تـأثمتم بـه، استصـحبوا  ،وال حـرج فيـه هالصفا والمروة، فنزلت اآليـة لبيـان أن هـذا األمـر ال جنـاح فيـ

احتـاج إلـى كـراتين لنقـل  ا: لـو أن إنسـان  ين، وذكرنـا مثـاال  ما المكان يسـعون مـن أجـل هـذين الصـنأنهم كانوا في هذ

إال كراتين دخان، فقال: هذه كتب علم، قال هللا وقال رسوله، وهـذه الكـراتين  مكتبته من مكان إلى مكان، فما وجد

لمحرم، فكيف أشيل الكتب، أحمل الكتب من خالل هذه الكراتين التي استعملت في معصـية؟! يقـال  اكانت ظروف  

ة، تحــرج باعتبـار مــا لـه: وال حـرج عليــك وال جنـاح؛ ألن هــذه الكـراتين طـاهرة ونظيفــة ومناسـبة للكتــب وقويـة ومتينـ

علــى القــول بــأن المســكر والمفتــر فيــه مــا -كــان، وأمــا الحكــم الشــرعي: كــراتين طــاهرة، واليــابس ال يــنجس اليــابس 

مـن القلـق فـي مثـل هـذه األمـور، يعنـي: لـو عنـدك  تجد، أو اإلنسـان يجـد فـي نفسـه شـيئ ا ، وال شك أن النفس-فيه

بخـالف  -ويجـوز وضـعه علـى األرض-ن أن أضـعه علـى األرض مـ وتقرأ، وأردت أن تسجد فقلت: بـدال   امصحف  

حفـائظ، لكنـه جديـد، جـيء بـه مـن المصـنع، يتحـرج اإلنسـان  -أكـرمكم هللا- إلقائه، لكن ما عندك إال كرتـون مـثال  

أن يضع هذا المصحف الشريف الجليل على هذا الكرتون! وهو نظيف ما فيه أدنى إشكال، لكن النفس، اإلنسان 
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ال جـاء األمـر بـه:  احرج   يجد في نفسه ال ال؟ فهم وجدوا في أنفسهم مثل هـذا األمـر، وا  من بعض األمور، صح وا 

، فمــا للحــرج موقــع فــي مثــل هــذه األمــور، -عليــه الصــالة والســالم-، وســعى النبــي ))إن هللا كتــب علــيكم الســعي((

َفا َواْلمَ : -جل وعال-لكن النفس جبلت على هذا، فنزل قول هللا  ْرَوَة م ن َشاَعآئ ر  ّل  َفَماْن َحاجَّ اْلَبْياَت َأو  }إ نَّ الصَّ

َمااا َف ب ه  ، ولــو لــم نعــرف الســبب لوقعنــا فــي إشــكال فــي داللــة [154]البقــرة: {..  اْعَتَمااَر َفاااَل ُجَناااَح َعَلْيااه  َأن َيطَّااوَّ

 اآلية، كما وقع عروة.

 والساااااعي والحجااااااب مااااان آياااااات

 

 ................................

. 

 

، وال يوجـد مخلـو، -عليـه الصـالة والسـالم-كـان يغـار علـى زوجـات النبـي  -رضـي هللا تعـالى عنـه-عمر 

-غيرته زائدة؛ ألن هنـاك مـن الصـفات  -رضي هللا تعالى عنه-، فعمر -عليه الصالة والسالم-أغير من النبي 

ن شئت فقل جميع الصفات المحمودة هـو الوسـط،  -صـالة والسـالمعليـه ال-ال بد  من التوسط فيهـا، فصـنيعه  -وا 

جـل -قـال: "إن نسـاءك يـدخل علـيهن البـر والفـاجر، فلـو حجبـتهن"، فنـزل قـول هللا  -رضي هللا تعالى عنـه-عمر 

َجاااب  }: -وعــال اان َوَراء ح  ااا َفاْسااَأُلوُهنَّ م  رضــي هللا -ولــذا يقــول عمــر  ؛[53]األحــزاب:{...َوا  َذا َسااَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع 

}َعَسى  ، وذكر منها الحجاب، وذكر منها الصالة خلف المقام، وذكر منها: "ربي في ثالث : "وافقت-تعالى عنه

تزيد على ذلك بكثير، وجمع السيوطي منها ما  -الملهم-، ثالث، وموافقات عمر [5]التحريم:{...َرَبُه إ ن َطلََّقُكنَّ 

 يقرب من عشرين في رسالة.

 .- عنهرضي هللا-:  سببها قول عمر )والحجاب من آيات(

................................

..... 

 خلاااااف المقاااااام األمااااار بالصاااااالة 

  

 

.......................... 
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: -جــل وعــال-: "فنــزل قولــه -رضــي هللا تعــالى عنــه-"لــو اتخــذت مــن مقــام إبــراهيم مصــلى"، يقــول عمــر 

يَم ُمَصال ى} َقاام  إ ْباَراه  ان مَّ ُذوْا م  ، ونزلـت آيـات -رضـي هللا تعـالى عنـه-، فهـذه مـن موافقاتـه "[125]البقـرة:{..َواتَّخ 

 على هذه األسباب.

يقول: هل يعبر بعض الصحابة بالنزول وهام يقصادون تفسايرهم ل ياة أو ذكار حكمهاا  مثال: قاول ابان 

َسآُؤُكْم َحْرث  لَُّكمْ }: -تعالى–عمر في قوله  ، فهال ، أنهاا نزلات فاي إتياان المارأة فاي دبرهاا[223]البقارة: {...ن 

 يعدون مثل هذا سبب نزول، وما هي العبارات الصريحة في ذلك؟

، يرتـب عليهـا، يفـرع علـى -تعـالى–ما يأتي النازل بعد ذكر القصة، تذكر القصة ثم يقـال: فـأنزل هللا  اغالب  

ن لم يكن سبب   -تعالى–القصة النزول، وقد يقال: أنزل هللا   .افي كذا، يعني: في حكم كذا، وا 

 

 ادي عشر: أول ما نزل:النوع الح

 اقاااااااااااااارأ األصااااااااااااااح فالماااااااااااااادثر

 

 أولااااااااه والعكااااااااس قااااااااوم يكثاااااااار 

 أولااااااااه التطفيااااااااف ثاااااااام البقاااااااارة  

 

 وقياااااال بااااااالعكس باااااادار الهجاااااارة 

اقرأ، فـي  افي النوع الحادي عشر: )أول ما نزل(؛ يعني: من القرآن مطلق   -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  

عليـه –، والنبـي -رضـي هللا عنهـا–وغيرهما من حـديث عائشـة قصة بدء الوحي الشهيرة المخرجة في الصحيحين 

وكـان يتحنـث فـي غـار حـراء الليـالي "أول ما بدء به من الوحي الرؤيـا الصـادقة، وفـي الحـديث:  -الصالة والسالم

))مــا أنــا ، وبينمــا هــو كــذلك إذ نــزل عليــه الملــك، فجــاءه الملــك وقــال لــه: اقــرأ، فقــال: -يعنــي: يتعبــد-ذوات العــدد 

ي َخَلاَق{}، ثـم قـال لـه: ))ما أنا بقـارئ((فقال:  ،، ثم قال له: اقرأرئ((بقا ، السـورة "[1]العلـق: اْقاَرْأ ب اْسام  َربّ اَك الَّاذ 

 المعروفة.

وخبرهـــا والـــدليل عليهـــا فـــي الصـــحيحين وغيرهمـــا، وهـــذا قـــول األكثـــر وهـــو القـــول  األصاااح(،: علـــى ))اقااارأ(

 الصحيح.

 قول الثاني: أن أول ما نزل المدثر.: هذا القول الثاني، ال)فالمدثر(

................................

... 

 

 أولااااااااه والعكااااااااس قااااااااوم يكثاااااااار 
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عــددهم، ويصــعب  )يكثاار(: القــول بعكــس مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الثــاني، ذهــب إليــه قــوم )العكااس(

 حصرهم. 

علــى األصــح، وهــو قــول  "؛النااوع الحااادي عشاار: أول مااا ناازل: اقاارأ: "-رحمــه هللا تعــالى-يقــول المؤلــف 

 األكثر، وقال به قوم يكثر عددهم ويستعصي حصرهم، والدليل فيه صحيح صريح.

 : العطف بالفاء للترتيب، فهل هو لترتيب النزول أو لترتيب األقوال؟)فالمدثر أوله(

 :........طالب

تـي تليهـا المـدثر؟ يعنـي: أول ما نزل ثم ال "اقرأ"يعني: أال نستطيع أن نقول: يقول المؤلف: إن  ؟: نعمشيخ

، )فالماادثر أولااه(علــى األصــح فالمــدثر، لــو وقفنــا علــى هــذا، نعــم، لفهمنــا هــذا الفهــم، لكنــه قــال:  "اقــرأ"بــأن نقــول: 

: أنـه سـئل عـن -رضـي هللا تعـالى عنـه-يعني: أول ما نزل من القرآن، وهذا ثبت في الصـحيح مـن حـديث جـابر 

))فجــاءني الملــك ؛ لقولــه فــي خبــره: "المــدثر"قبــل  "اقــرأ"صــة التــي تفيــد أن فقــال: "المــدثر"، وجــاء بالق ؟أول مــا نــزل

متقدمــة علــى القصــة التــي فيهــا األمــر  -التــي فيهــا نــزول اقــرأ-، فــدل علــى أن قصــة حــراء الــذي جــاءني بحــراء((

 باإلنذار.

 ..........................

 فالمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادثر

 

 أولااااااااه والعكااااااااس قااااااااوم يكثاااااااار 

؟ األكثــر "المــدثر"أو  "اقــرأ"ليــة المطلقــة، الخــالف فــي األوليــة المطلقــة، هــل هــي : هــذا بالنســبة لألو )أولااه( 

، وتكـون حينئـذ أوليـة "المـدثر"، أمـا األوليـة النسـبية بالنسـبة للرسـالة والتبليـغ فـأول مـا نـزل عليـه "اقرأ"واألصح أنها 

 ."اقرأ"، أما األولية المطلقة فهي -رضي هللا عنه–نسبية، وعلى وهذا يحمل حديث جابر 

 أولااااااااه التطفيااااااااف ثاااااااام البقاااااااارة

 

 وقياااااال بااااااالعكس باااااادار الهجاااااارة 
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}َوْياال  ســورة التطفيــف:  -عليــه الصــالة والســالم-علــى النبــي  -دار الهجــرة-يعنــي: أول مــا نــزل بالمدينــة 

  1-رضي هللا عنها–، وهذا مروي عن ابن عباس [1]المطففين:لّ ْلُمَطفّ ف يَن{

 دينة بعد التطفيف.: من أوائل ما نزل بالم)ثم البقرة(

 : وهذا مروي عن عكرمة أنها: البقرة ثم التطفيف.)وقيل بالعكس(

................................

... 

 وقياااااال بااااااالعكس باااااادار الهجاااااارة 

: هــي المدينــة، وهــي طيبــة وهــي طابــة وهــي الــدار، ولهــا أســماء مــذكورة فــي تــواريخ المدينــة، )دار الهجاارة( 

التطفيــف، ثــم البقــرة، وقيــل  َوْياال  لّ ْلُمَطفّ ف اايَن{}مــروي عنــه أن مــا نــزل بالمدينــة ســورة: فالمــذكور عــن ابــن عبــاس وال

 بالعكس، ومقتضى تقديم الناظم وجزمه بأن أول ما نزل التطفيف ثم البقرة.

: ســـيا، القـــول الثـــاني بصـــيغة التمـــريض تـــدل علـــى ترجيحـــه القـــول األول، وهـــذا اســـتعمله بخـــالف )وقيااال(

: اقـرأ فالمـدثر؛ ألن حـديث جـابر فـي الصـحيح، فهـل يمكـن التعبيـر عـن اء فـي أول مـا نـزل مطلق ـاستعماله لما جـا

(، يمكــن أن يعبــر عنــه بـــ)قيل( وهــو فــي )وقياال بااالعكسقــول جــابر المــذكور فــي الصــحيح بقيــل كمــا عبــر بقولــه: 

هل يجوز أن نسوقه الصحيح، يعني: يجوز أن نقول: قيل أول ما نزل المدثر، يجوز؟ وقوله جابر في الصحيح، 

؟ ثبـوت. أيـه،  يعنـي: المسـألة صـحيح تحتـاج إلـى تفصـيل، إن أريـد )وقيال باالعكس(بصـيغة التمـريض كمـا قـال: 

ن أريد به ثبوت القول لقائله، فال يجوز أن  بذلك تضعيف القول لمخالفته ما هو أصح منه صح أن نقول: قيل، وا 

 نقول: قيل؛ ألنه ثابت في الصحيح.

 

 عشر. النوع الثاني

 النوع الثاني عشر: آخر ما نزل:

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

اااا    وقياااال غيااااره اقياااال الربااااا أيض 

 

 

وهـذا النـوع الثـاني عشــر: وهـو آخـر مــا نـزل، وآخـر األنــواع المتعلقـة بالعقـد األول، وهــو مـا يتعلـق بــالنزول، 

 آخر ما نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل.

 ا نزل: معرفة الزمن الذي يترتب عليه القول بالنسخ واإلحكام.ويستفاد من معرفة أول ما نزل وآخر م
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 آخر ما نزل:: -رحمه هللا-يقول الناظم 

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

 ................................

.. 

 

 

فيهـا يعني: األخيرة بالنسبة للنزول، أو األخيرة بالنسبة لسورة النسـاء؟ ألنـا عرفنـا أن آيـة الكاللـة أو الكاللـة 

 آيتان: في أوائل السورة وفي آخر السورة.

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

 ................................

.. 

 

 

كمــا تقتضــيه الترجمــة، أو أن المــراد بآيــة  -عليــه الصــالة والســالم-يعنــي: األخيــرة فــي النــزول علــى النبــي 

 البيت من دون ترجمة.الكاللة الواقعة في آخر سورة النساء؟ يعني: افترض أنك حفظت 

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

ااااا   وقيااااال غياااااره اقيااااال الرباااااا أيض 

بالنسـبة لسـورة النسـاء مـا فـي  )آياة الكاللاة األخيارة(وما الذي يدريك أن الناظم يريد آخر ما نزل؟ إذا قلنـا:  

 ما يدل على الترجمة.

................................

.... 

 

ااااا   وقيااااال غياااااره اقيااااال الرباااااا أيض 

كلها ما فيها ما يدل على الترجمة، نحتاج إلى ما يدل على الترجمة، معروف أن آية الكاللة معروفة؛ لكن  

َوا  ن َكااااااَن َرُجااااال  ُياااااوَرُث َكاَلَلاااااة  َأو }اآليـــــة األولـــــى التـــــي ذكـــــرت فيهـــــا الكاللـــــة يمكـــــن أن يقـــــال: آيـــــة الكاللـــــة: 

 ؟[12]النساء:{....اْمَرَأة  

 في موضعين: في أوائل السورة وفي آخرها، فهل قول....، نعم؟على كل حال، الكاللة ذكرت 

 .........طالب: 

ال ما هو بواضح؟ ألن  يحتمل عودها على أنها آخر مـا نـزل  )األخيرة(اآلن اإلشكال الذي أوردته واضح وا 

 من القرآن، وهذا هو المطابق للترجمة.
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ورة النسـاء، وحينئـذ البيـت ال يكـون فيـه ارتبـاط )األخيرة(، يعني: المتأخرة في سـورة النسـاء، آخـر آيـة فـي سـ

بالترجمة، يعني: لو نزع البيت وحده ما فهمنا ما يريد المؤلف، يعني: ال بد  مـن قـراءة الترجمـة مـع البيـت، يعنـي: 

)وصــنف األئمــة األســفار فيــه(، يعنــي: مــا فيــه مــا يــدل علــى أنــه يريــد أســباب النــزول إال مــن خــالل الترجمــة، فــإذا 

ه ال يستقيم الكالم في المنظومة كلها إال بالتراجم، قلنـا: مـراده بـاألخيرة بالنسـبة للسـورة، حنـا مـا ذكرنـا مثـل قلنا: إن

(، آياااة الكاللاااة األخيااارةألن اللفـــظ محتمـــل هنـــا، اللفـــظ محتمـــل، آخـــر مـــا نـــزل )هـــذا فـــي األبيـــات الســـابقة لمـــاذا؟ 

إال بالترجمــة، فشــف أســباب  ر األبيــات الســابقة ال تــدركبالترجمــة، إذا قرأنــاه بالترجمــة، واإلخــوان يقولــون: إن أكثــ

(، آخـر آيـة أخيـرة متـأخرة فـي النـزول، أو أنهـا متـأخر األخيرةالنزول فيما يدل عليه إال بالترجمة؟ آخر آية نزلت )

ال البيت كسوابقه، أول ما نزل اقرأ، ما  ذكرها في سورة النساء؟ هذا، االحتمال هذا هو الذي جعلنا نقف عندها، وا 

 قال في البيت: اقرأ أول ما نزل.

 ........طالب: 

هــي تحتمــل معنيــين، لكــن هــل نقــول: إن المؤلــف يريــد أن المعنيــين، أو يريــد المعنــى األول أبــان عنــه فــي 

الترجمة ويريد المعنى الثاني؟ إيه، هذا ينبنـي علـى إعرابهـا، لكنهـا اآلن سـاكنة، يعنـي: لـو حركـت؛ مـاذا نقـول فـي 

نقـول: األخيـرة  أو األخيـرة ؟ إذا طردنـا المنظومـة فإنـه ال يبـدأ، ال يكـرر مـا ذكـره فـي الترجمـة، هـو مـا األخيرة؟ هل 

 يكرر ما ذكره في الترجمة، قلنا: مراده باألخيرة، يعني: األخيرة بالنسبة للسورة، وحينئذ نقول:

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارةُ 

 

 ................................

.... 

 

ذا قلنا:وصف لآلي  ة، وا 

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

 ................................

.... 

 

 نعم؟

 ........طالب: 

 يعني المتأخرة.

 .........طالب: 
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ن هــذا البيــت إالمنظومـة بــين يــديك بتراجمهــا بألفاظهــا وحروفهــا، مــا عنــدك إشـكال، لكــن لــو قــال لــك واحــد: 

يأيش معناه، وأفرده عن الترجمة و   هم؟ش تفا 

 .........طالب: 

ي، ما جاب لك إال هالبيت، قال لك: و "اقرأ"اتركنا من  ش معناه، اشرح هذا البيت بـدون ترجمـة، هـل نقـول: ا 

 نه ال بد  من ذكر التراجم في هذه المنظومة أو تستقل األبيات؟إ

عنــي: المتــأخرة بالنســبة (، ياألخياارةثبــت بــاألنواع الســابقة أنــه ال يكــرر مــا يــذكره فــي التــراجم، فمــراده بقولــه: )

(؟ األخياارةللســورة، أمــا كونهــا آخــر مــا نــزل نفهمــه مــن الترجمــة، قــد يقــول قائــل: لمــاذا ال نفهــم األمــرين مــن قولــه: )

 من استعمال اللفظ في معنييه، وهذا ممنوع عند الجمهور. -ما جاء في الصباح-يأتينا 

 في شيء؟

 طالب:........

ين آيات الربا من آخر ما نزل و حتى هذا ما يميز، اللي ما يدري أ ش يدريه؟ لو قال لك قائل: الربـا حـرب ا 

 هلل ورسوله، كيف يصير آخر التشريع؟

 وآياااااااااااااة الكاللاااااااااااااة األخيااااااااااااارة

 

 ................................

.... 

 

 ليطابق البيت الترجمة. -اأيض  –يعني: في وضعها في سورة النساء، وفي النزول 

–(، يعني: وقيل الربا، كما في البخاري عن ابن عبـاس قيل الرباالعاطف، ) (: عطف مع حذفقيل الربا)

 .-رضي هللا عنه-، والبيهقي عن عمر -رضي هللا عنهما

َباا} ؛(: ويقصد بذلك آيات الربا التي فـي أواخـر سـورة البقـرةقيل الربا) يَن َياْأُكُلوَن الرّ   [255]البقـرة:....{الَّاذ 

 إلى آخر اآليات.
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 (:وقيل غيره)

................................

.... 

 

اااااااااااااااااا   اقياااااااااااااااااال الربااااااااااااااااااا أيض 

..................... 

 

}َواتَُّقوْا َيْوم ا  : أن آخر ما نزل:-رضي هللا عنهما-(، فروى النسائي عن ابن عباس وقيل غيره: )قول ثان

ياز   ل:، وقيل: آخر براءة، آخر ما نـز [241]البقرة:....{ُتْرَجُعوَن ف يه  إ َلى ّل   اُكْم َعز  اْن َأنُفس  }َلَقْد َجاءُكْم َرُسول  مّ 

ااَتمْ  ــ [124]التوبــة:...{َعَلْيااه  َمااا َعن  : ســورة بــراءة اإلــى آخــر الســورة، وقيـل: آخــر مــا نــزل ســورة النصــر، وقيــل أيض 

 آخر ما نزل، والتوفيق سهل بين هذه األقوال:

 بالنسبة للنصر وبراءة بكمالها يقال: آخر السور.

اا لنسبة آلخر اآليات فالذي يقول: آيـات الربـا كالمـه صـحيح إلـى آخـر الوجـه إلـى قولـه: وأما با }َواتَُّقاوْا َيْوم 

ذا نظرنـا إلـى آخـر آيـة اتفـق معهـا قـول مـن [241]البقرة:....{ُتْرَجُعوَن ف يه  إ َلى ّل   ، فتكون بمجموعها اآلخر، وا 

ااا ُتْرَجُعااوَن ف يااه  إ َلاايقــول:  . علــى كــل حــال األقــوال كثيــرة؛ لكــن هــذه أشــهرها، [241]البقــرة:....{ى ّل  }َواتَُّقااوْا َيْوم 

 نعم؟

 :........طالب

 تحمل على آخر ما نزل في األحكام، نعم، أول ما نزل بالمدينة.

 :........طالب

يو   ش هو؟ا 

 :........طالب

 في المدني، أول ما نزل في المدني، شوف ماذا قال عن المدني.

 قااااااااااااارآنفالماااااااااااادني أولاااااااااااات ال

 

 ................................ 

هذا إشكال أو ليس بإشكال؟ كونه ما عدها في المدني؟ أما القول فقيل به، كونه أول ما نـزل بالمدينـة قيـل  

ألنـه  ؛به، وأما استيعاب األقوال في جميع السـور، وجميـع مـا قيـل فيهـا، هـل هـي نزلـت كـذا أو كـذا، فلـم يسـتوعب

 ه، ومشى على هذا باعتبار أنه قيل: إن أول ما نزل، وقيل: العكس.مشى على الراجح عند
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 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 01 شرح منظومة الزمزمي 

 (5نظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح م

 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 

 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهال القارآن الاذين هام أهال هللا وخاصاته، ياا وهااب ياا 

 الفضل العظيم.كريم يا ذا 

العقد الثااني: ماا يرجاع إلاى الساند وهاي ساتة أناواع، الناوع األول والثااني والثالاث: المتاواتر  قال الناظم:

 واآلحاد والشاذ.

 ساااااابعة القااااااراء مااااااا قااااااد نقلااااااوا

 

 فمتاااااااااااااواتر ولااااااااااااايس يعمااااااااااااال 

 بغيااااره فااااي الحكاااام مااااا لاااام يجاااار   

 

ال فااااااااادر     مجاااااااارى التفاسااااااااير وا 

 قااااااااولين إن عارضااااااااه المرفااااااااوع 

 

 ه ذا القااااول هااااو المسااااموعقدماااا 

 والثاااااااااااني اآلحااااااااااااد كالثالثاااااااااااة 

 

 تتبعهاااااااااااا قاااااااااااراءة الصاااااااااااحابة 

 والثالاااث الشااااذ الاااذي لااام يشاااتهر 

 

 ممااااااا قااااااراه التااااااابعون واسااااااتطر 

 ولااااااااااايس يقااااااااااارأ بغيااااااااااار األول 

 

 وصاااااحة اإلساااااناد شااااارط ينجلاااااي 

 لاااااااه كشاااااااهرة الرجاااااااال الضااااااابط  

 

 وفاااااااا  لفاااااااظ العرباااااااي والخاااااااط 

 وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا 

 أما بعد: 
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(، وهاي ساتة أناواع: فـي العقـد الثـاني: وهـو مـا يرجـع إلـى السـند، يقـول: )-رحمه هللا تعـالى-فيقول الناظم 

: ما يرجع إلى (، يعنيهي(، ما يرجع إلى السند، و)ما(: يعود إلى )هي(: )ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع)

 السند ستة أنواع.

األنواع: جمع نوع، والنوع والقسم والصنف والضرب ألفاظ متقاربة، والنوع مذكر، واإلخبار عن المذكر عـن 

، إال أنـــه باعتبــــاره جمـــع تكســـير فيجـــوز تــــذكيره وتأنيثـــه، باعتبـــار الجمــــع (؛ غيـــر مـــرضٍ وهاااي أنااااواعالمؤنـــث: )

 والجماعة.

 .لث من األنواع الستة: المتواتر واآلحاد والشاذالنوع األول والثاني والثا

في تقسيم األخبار عندهم يجعلونها قسمين: متواتر وآحاد، فالشاذ يدخلونه في اآلحاد، فهو قسم من اآلحاد 

 وليس بقسيم له في األخبار.

دونه فالمتواتر عنـدهم: مـا يرويـه عـدد أو جمـع يسـتحيل فـي العـادة تـواطئهم علـى الكـذب، عـن مـثلهم، ويسـن

إلـى شـيء محســوس، يكـون مصــدره الحـس ال العقــل، شـيء مـدرك بــالحواس، إمـا: بالســمع، أو بالبصـر، المصــدر 

ــا، أو مبصــر  ااألصــلي مــدرك بــالحواس؛ إمــا أن يكــون مســموع   ، المهــم يــدرك بــالحواس ال ا، أو مشــموم  ا، أو ملموس 

 بالعقل، هذا هو المتواتر في حدهم.

مــن القــراءات عنــده مــا يرويــه الســبعة فقــط، بحيــث لــو روى غيــرهم بــالجمع والبحــث فــي القــراءات، المتــواتر 

المـــذكور فإنـــه ال ينطبـــق عليـــه الحـــد، عـــر ف المتـــواتر بأنـــه: قـــراءة الســـبعة فقـــط، والتعريـــف بمثـــل هـــذا، التعريـــف 

 باألقسام، أو تعريف بلفظ كاشف، قال:

 ساااااابعة القااااااراء مااااااا قااااااد نقلااااااوا

 

 ................................

يعني: قراءة السبعة المتواتر، أو المتواتر قراءة السبعة فقط، إذا قيل: عـرف المتـواتر؟ تقـول: قـراءة السـبعة،  ...

هــو يحصــر المتــواتر فــي قــراءة الســبعة، والحصــر، التعريــف بالحصــر نــوع معــروف أو قســم معــروف فــي الحــدود 

ان أجاب باألركان المحصورة، التي ال يمكـن لما سئل عن اإلسالم واإليم -عليه الصالة والسالم-عندهم، والنبي 

 الزيادة عليها.
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فــي المــدونات، بحــث عــن  -يعنــي–فهــذا المتــواتر لــو بحثــت عــن أســانيد هــؤالء القــراء الســبعة، بحثــت عــنهم 

يحصل به العلم الضروري القطعـي قـد يعـوزك  اأسماء من قرأ على هذا، ومن قرأ عليه هذا، وأردت أن تجمع عدد  

رضـي –هناك تواتر غير منقول، وهو تواتر الطبقة، يعني: ال يشـك أحـد أنـه قـرأ علـى ابـن مسـعود مثل هذا، لكن 

قــرأ علــيهم جمــع غفيــر، هكــذا،  -رضــي هللا عنــه–جمــع غفيــر مــن النــاس، ومــن قــرأ علــى ابــن مســعود  -هللا عنــه

 م.يحصل العلم بقراءتهم، ولو لم تذكر أسماؤهم، تدون أسماؤهم بحيث لو بحثنا عنهم وجدناه

األمـة بكاملهــا ممــن لــه نظـر فــي العلــم كلهــم يقـرؤون القــرآن علــى شــيوخهم، وشـيوخهم عــن شــيوخهم وهكــذا، 

ونــه عــن، يســمعونه، أو يقرؤونــه و فمثــل هــذا يســمى: تــواتر الطبقــة؛ كتــواتر قــراءة المســلمين للقــرآن، جمــع غفيــر ير 

 المتواتر.على جمع غفير وهكذا، القراء السبعة قراءتهم هي التي حصرها الناظم ب

لتعدد رواته، ومن  ااآلحاد: ما دون المتواتر، وهذا اآلحاد يقسمونه إلى أقسام: مشهور وعزيز وغريب؛ تبع   

للمتـــواتر  اهـــذه األقســـام مـــا هـــو محفـــوظ، ومنهـــا مـــا هـــو شـــاذ، فالشـــاذ مـــن أقســـام اآلحـــاد، وهنـــا جعـــل الشـــاذ قســـيم  

اءة معلة؟ قراءة مضطربة؟ يعني: مثلما يرد فـي الحـديث، واآلحاد، يعني: هل يوجد في القراءات قراءة ضعيفة؟ قر 

ال مــا يوجــد؟ أو إمــا أن نقــول: القـراءة إمــا متــواترة وهــي قــراءة الســبعة، قـراءة آحــاد وهــي قــراءة الثالثــة، ومــا  يوجـد وا 

 عدا العشرة شاذة، ماذا نقول؟

ار، علــى هــذا جــرى يعنــي: هــذا اصــطالح، يعنــي: القــراءات يمكــن حصــرها بــالثالث فقــط دون ســائر األخبــ

 المؤلف، ويأتي ما في كالمه.

(: وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عـامر، وعاصـم، وحمـزة، والكسـائي، ولكـل مـن والسبعة القراء)

هؤالء السبعة راويـان، فيـروي عـن نـافع: قـالون وورش، وعـن ابـن كثيـر: البـزي وقنبـل، وأبـو عمـرو البصـري يـروي 
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ابــن عـامر يــروي عنـه: هشــام وابـن ذكــوان، وعاصـم يــروي عنـه: شــعبة وحفـص، وحمــزة عنـه: الــدوري والسوسـي، و 

 يروي عنه: خلف وخالد، والكسائي يروي عنه: أبو الحارث وحفص الدوري.

الثالثة الذين يأتي ذكرهم، من أهل العلم من يجعل قراءتهم متممة للسبعة فيجعل العشرة كلهم من المتواتر، 

عقوب البصري، وخلف البزار، وأبو جعفر يروي عنه: ابن وردان وابن جماز، ويعقوب وهم: أبو جعفر المدني، وي

دريس.  يروي عنه: رويس وروح، وخلف يروي عنه: إسحا، وا 

 هؤالء القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر، وتلقيت به، وتلقوها كذلك.

 والسااااابعة القاااااراء ماااااا قاااااد نقلاااااوا

 

 فمتاااااواتر........................ 

 

 

متــواتر، أمــا بالنســبة لتلقــي هــذه القــراءات عــن األعــداد الغفيــرة والجمــوع المتكــاثرة هــذا ال إشــكال فيــه، تلقــي 

أو غيـر متـواتر؟ كيفيـة األداء هـل هـو مـن  االمقروء، لكن كيفيـة األداء، مـا كـان مـن قبيـل األداء هـل يكـون متـواتر  

ي: األداء؛ كالمـد واإلمالـة وغيرهـا، وأن هـذا الحـرف قبيل المتواتر أو مـن قبيـل المسـكوت عنـه الـذي ال يـدرى؟ يعنـ

 يمد ست حركات، وهذا أربع حركات، وهذا يمد حركتين، هذا من المتواتر أو غير المتواتر؟ نعم؟

 :.........طالب

نعم، متواتر من أفواه الشيوخ، لكن عندهم مسجالت بحيث كل واحد يسمع ما قرأه األول واآلخر؟ يعني: لو 

، يسـتطيع أعلـم النـاس أن ))سـمع هللا لمـن حمـده((: -عليـه الصـالة والسـالم-ا: كيـف ينطـق الرسـول قيل لواحد من

 ينطقها كما نطقها الرسول، في األداء؟ ال أقول: في الحروف، الحروف كَل ينطقها.

اتـــرى مســــألة مهمــــة  ُلااااَك ف ااااي }َقااااْد َساااام َع لَُّ َقااااْوَل الَّت ااااي ُتَجاو ،))ســــمع هللا لمـــن حمــــده((، الجملــــة: جــــدًّ د 

َهااا ؟ هــل تجــزم بــأن هــذا أداء -عليــه الصــالة والســالم-، لكــن كيــف نطقهــا وأداهــا الرســول [1]المجادلــة:{...َزْوج 

ـ بحيـث لــو  ا قطعيًّـاالرسـول؟ نقـل إلينـا القـرآن بــالتواتر، ومـا بـين الـدفتين اتفــق عليـه الصـحابة وأجمعـوا عليــه إجماع 

هـذا، لكـن كيفيـة األداء؟ بعـض العلمـاء يسـتثنيه مـن التـواتر، بـدليل  أنكر منه حرف واحد كفر، وال عندنا تـردد فـي

 ااالختالف فيه، حرف يختلف قارئ عن قارئ، واحد يقول: ست حركات، واحد يقول: أربع، يعني: لو كـان متـواتر  

، نعــم، أنــت تســمع صــوت شــيخك، -ويســتحيل التــواتر فــي مثــل هــذا؛ ألنــه مــا هنــاك مســجالت يتــداولها النــاس-

مثلما يؤدي شيخك، لكن هل تؤديه مائة بالمائة؟ كلنـا سـمعنا الشـيوخ الكبـار والصـغار، لكـن هـل نحـن فـي وتؤدي 
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أدائنا لقراءتنا عليهم، هل نقلدهم في كيفية األداء؟ عامة من يبحـث فـي علـوم القـرآن ومـن يوجـب التجويـد، القـراءة 

قاه عن شيخه، وشيخه عن شيخه، بل يتلقاه الطالب يتل كل   بالتجويد يقول: إنه متواتر؛ لفظه وأداؤه، وهكذا تلقي،

إلــى  -عليــه الصــالة والســالم-عــن الجمــوع الغفيــرة مــن الشــيوخ، وهكــذا إلــى النبــي  -الجمــوع الغفيــرة مــن الطــالب-

جبريل إلى رب العزة، فما يرجع إلى األداء. نحن نجزم بأن: )من كذب( متواتر، أحد يشك في هـذا؟ مـا نشـك فـي 

هللا أعلـم، نطـق بهـذه الحـروف وهـي حـروف عربيـة، وكـل  -عليه الصالة والسـالم-ق به النبي هذا، لكن كيف نط

 .. إنسان يستطيع النطق بها، لكن

 :.........طالب

يعنـي: الرسـول قرأهـا مـرة بـأربع ومـرة قرأهـا بثالثـة؟ سـندها صـحيح إلـى ابـن مسـعود، علـى أسـاس أنهـا قـرآن 

ابـن مســعود كـذا، هـذا الثابــت عنـه، رددناهـا باعتبــار أنهـا قـراءة، نقبلهــا  رددناهـا، وهـو يرفعــه علـى أنـه: وفــي قـراءة

-عليه الصالة والسـالم-على أساس أنها تفسير، خالف الحكم الذي تضمنه هذا التفسير تفسير مرفوع إلى النبي 

ــ ــا، حكــم يتضــمن حكم  قــدم  ، مــاذا نقــدم؟ يقــول:-عليــه الصــالة والســالم-مرفــوع إلــى النبــي  ا، حــديث يتضــمن حكم 

المرفوع، لماذا؟ ألن المرفـوع مقبـول مـن غيـر تـردد، وهـذه مقبولـة مـن وجـه مـردودة مـن وجـه، فمـا كـان فيـه القبـول 

 حتم، يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه، ظاهر وال ما هو بظاهر؟

 (، يعني: فيقبل، ويعمل به على أساس أنه تفسير.ما لم يجر مجرى التفاسيريقول: )

................................

.. 

 

ال   ......................... وا 

 فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر  

 

 قااااااااولين إن عارضااااااااه المرفااااااااوع

 

 ................................

.... 

 

جايـب القـراءة مـن عنـده، وفـي  ايعني: هل تقدم هذه القـراءة الصـحيحة الثابتـة عـن الصـحابي؟ الصـحابي مـ

ابــن عبــاس قــال كــذا، قــراءات تشــتمل علــى زيــادات خارجــة عــن مصــحف حــرف ابــن مســعود كــذا، وقــرأ علــي كــذا، 
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ــ بحــديث منفصــل  -عليــه الصــالة والســالم-، ويثبـت عــن النبــي اعثمـان، وهــي ثابتــة صــحيحة إليــه، وتتضــمن حكم 

 يخالف ما جاء في هذه القراءة. اعن القرآن، حديث نبوي يتضمن حكم  

رد، ما في أحد يرده، أما هذه القراءة فيشوش علـى قبولهـا (: قدم المرفوع، لماذا؟ ألن قبوله مطقدمهيقول: )

باعتبارها تفسير ردها باعتبارها قرآن، وهي إنما سـيقت علـى أسـاس أنهـا قـراءة، فـإذا رددناهـا مـن وجـه بقـي الوجـه 

ال م ظاهر؟ يعني: المقبول باضطراد، مثل الذي يقبـل مـن  والثاني فيه شيء من الضعف واحتمال الرد، ظاهر وا 

 ؟دون وجه، يعني: من أين أتى الضعف لهـذه القـراءة الصـحيحة بالسـند الصـحيح وقـد يكـون اإلسـناد هـو هـووجه 

يعني: خبر صحيح سنده كالشمس، ما في إشكال، لكن متضـمن جملتـين، وكـل جملـة لهـا مـدلول حكمـي، لهـا مـا 

ثانيـة لهـا مـا يخالفهـا ممـا هــو يسـتنبط منهـا مـن حكـم، فالجملـة األولـى لهـا مـا يشـهد لهـا مـن أدلـة أخـرى، الجملـة ال

أقوى منها، فنقبل الجملة األولى باعتبار ما يشهد لهـا، ونـرد الجملـة الثانيـة باعتبـار أنهـا مخالفـة، لـو جئنـا متكـون 

يـمن جملتين؛ جملة لها معارض راجح، وجملة ال يوجد ما يشهد لها وال ما يردهـا، و  ش اللـي  يغلـب علـى الظـن؟ ا 

 شك؛ لوجود المعارض الراجح، الثانية، الجملة الثانية نقبلها وقد رددنا بعض الخبر، أما الجملة األولى مردودة بال

ولـم يحفـظ الـبعض، بـدليل أن هـذا ووفـق عليـه  اإذا كان هناك جملة لها ما يشهد لها فنقول: إن الراوي حفظ بعض  

فق عليها ولم يعارض عليها، وهذا لم يوافق عليه، لكن إذا كان هناك شيء معارض من راجح وجملة أخرى لم يوا

فكوننــا نــرد بعــض الحــديث ونقبــل بعضــه المســألة فيهــا مــا فيهــا، وقــل مثــل هــذا فــي القــراءة المــردودة، مرويــة علــى 

ـ باعتبـار سـندها صـحيح إلـى الصـحابي فنحملهـا علـى  اأساس أنها قراءة، فهي مردودة لمخالفة المتـواتر، هـي أيض 

علــى أنهــا  -التــي جــاء بهــا مــن تلقــاء نفســه-ن إذا عورضــت هــذه الجملــة أنــه جــاء بــه مــن تلقــاء نفســه تفســير، لكــ

علــى أنــه  -عليــه الصــالة والســالم-تفســير عورضــت بحــديث نبــوي مــا فيــه شــوب قــراءة، صــحيح ثابــت عــن النبــي 

 ولذا يقول: ؛-عليه الصالة والسالم-حديث من قوله 

 قااااااااولين إن عارضااااااااه المرفااااااااوع

 

 قدمااااه ذا القااااول هااااو المسااااموع  

 (.اآلحاد كالثالثة(: من األنواع: )انيوالث) 

 والثاااااااااااني اآلحااااااااااااد كالثالثاااااااااااة

 

 ................................

...... 

 

 أبو جعفر ويعقوب وخلف، هذه آحاد، وبعضهم يقول: هم تتمة السبعة، العشرة كلها متواترة.
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................................

.... 

 

 تتبعهاااااااااااا قاااااااااااراءة الصاااااااااااحابة 

 ما ثبت عن الصحابة آحاد، كالقراءات الثالث. يعني:  

( علــى تتبعهااا(: أيــش معنــى تتبعهــا؟ يعنــي: أنهــا تتبعهــا فــي الحكــم، تكــون آحــاد، والتعبيــر بقولــه: )تتبعهااا)

ال تتبعهاترجيح قراءة الثالثة على ما ثبت عن الصحابة، مما لم يقرأ به العشرة؛ ألنه قال: ) (، ظاهر مـن اللفـظ وا 

 ألنه يقول:ما هو بظاهر؟ 

 والثاااااااااااني اآلحااااااااااااد كالثالثاااااااااااة

 

 ................................

... 

 

أبو جعفر ويعقوب وخلف، على رأيه أن هذه آحاد ليست متواترة، ليسـت كالسـبع، ومـن أهـل العلـم مـن يـرى 

 أنها تتمة للسبعة، فالقراءات المتواترة عشر، ولكن الذي معنا يقول:

 والثاااااااااااني اآلحااااااااااااد كالثالثاااااااااااة

 

 ................................

... 

 

 مشى على أن الثالثة آحاد وليست متواترة، مشى على هذا، ثم قال:

  

.................................... 

 

 تتبعهاااااااااااا قاااااااااااراءة الصاااااااااااحابة 

، (تتبعهااقراءة الصحابة إذا صح عن ابن مسعود وعارضـه قـراءة أحـد الثالثـة قـدمنا الثالثـة؛ ألنـه يقـول: )  

آحــاد، لمــاذا قــدمت قــراءة الثالثــة علــى  -رضــي هللا عنــه–ومــا دام قــراءة الثالثــة آحــاد، والمــروي عــن ابــن مســعود 

ممـا لـيس فـي العشـرة؟ تقـدم قـراءة الثالثـة ألنهـا دائـرة بـين اآلحـاد والمتــواتر؛   -رضـي هللا عنـه–قـراءة ابـن مسـعود 

بـين المتـواتر واآلحـاد فهـي مقدمـة علـى مـا اتفـق علـى أنـه ألن من أهل العلم من يرى أنه متواتر، فما دامت دائرة 

ال ما هو بظاهر اآلن؟  من اآلحاد، ظاهر وا 

 (، الشاذ في عرف أهل الحديث واآلثار:والثالث الشاذ الذي لم يشتهر)

 وذو الشذوذ ماا يخاالف الثقاة

 

 فيااه المااال فالشااافعي حققااه 

 



 55 

لفة لمن هو أرجح وأوثق حكمنا عليها بالشذوذ، مخا -القراءة أو الحديث-يعني: إذا تضمنت المخالفة 

 وحكمنا على الراجح بأنه هو المحفوظ، وهو يقول:

والثالااااااث الشاااااااذ الااااااذي لاااااام 

 يشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتهر

 

ممااااااااااااااااااااااااااااا قااااااااااااااااااااااااااااراه  

 التاااااااااااااااااااااااااااااااااااابعون............. 

 

 (؛ إما لمخالفته، أو لضعف إسناده، إما لغرابته وشذوذه ومخالفته، أو لطعن في إسناده.لم يشتهر)

(، استطر، يعني: كتب في كتب التفاسير وفي كتب القراءات، وهذا موجود، بعون واستطرمما قراه التا)

 وعند الحاكم أشياء من هذا.

 (، المتواتر، وهو قراءة السبعة.وليس ُيقرأ بغير األول)

 ولااااااايس يقااااااارأ بغياااااااار األول

 

 وصحة اإلسناد شرط ينجلي 

، ابن الجزري اوط ابن الجزري وسماها أركان  هذه الشروط التي تشترط لقبول الرواية، وهي قريبة من شر  

 ، وهنا شروط.اسماها أركان  

 ولااااااايس يقااااااارأ بغياااااااار األول

 

 وصحة اإلسناد شرط ينجلي 

 ال بد  أن تكون القراءة صحيحة السند. 

(، ولو قلنا: إنها مجرورة على تقدير حرف الجر، مع أنه إذا نزع الخافض له كشهرة الرجال الضبط)

وفا  لفظ العربي جال(، يعني: بالضبط، كاشتهار الرجال بالضبط، المقصود يقول: )تنصب، )كشهرة الر 

(، هذه الشروط الثالثة: صحة اإلسناد، وموافقة لفظ العربية، وموافقة الخط موافقة الرسم، هذه شروط والخط

ال قرآن؟  لقبول القراءة، شروط لقبولها قراءة وا 

 ... قرآن.طالب: 

، وهنا اكتفى بصحة السند، وصحيح السند يدخل فيه اآلحاد، فإن ايكون متواتر   ألنه في القرآن اشترط أن

 :اقلنا: إنه يقبله على أساس أنها قرآن قلنا: اختلف كالمه الثاني مع األول، وأما ابن الجزري فهو يقبلها قرآن  

 فكاال مااا وافااق وجااه النحااوي 

 

أو   وكااااان للرساااام احتماااااال   

 يحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي 

 

 هااااو القااااارآن  اوصااااح إساااااناد  

 

 فهاااااااذه الثالثاااااااة األركاااااااان 

 وهي شروط وليست بأركان، شروط لقبول القراءة. 

 وحياااااث يختااااال ركااااان أثبااااات 

 

 شااذوذه لااو أنااه فااي الساابعة 
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 فالشاذ، هو قال: الشاذ قراءة التابعي مما دون، والشاذ عند ابن الجزري: ما اختل ركن من أركانه الثالثة.

 

 أثابكم هللا.

 الواردة عنه. -صلى هللا عليه وسلم-النوع الرابع: قراءات النبي 

 وَعاَقااااااااَد الَحاااااااااك ُم  فاااااااي الُمْساااااااَتْدَرك  

 

 لااااااااها ، َحياااااااْاُث َقاااااااَرا ب َمل اااااااك   اب  َبااااااااا 

 كااااااااَذا الّصااااااااا راُط ، ُرُهاااااااان  ،  ُنْنشااااااااا زُ  

 

زُ    كاااااذاَك ال َتْجاااااز ي ب ااااااتا َياااااا ُمااااااْحر 

 ب َفْتاااااااااااح  َيااااااااااااء  َأْن َياُغاااااااااااالَّ  اَأْيضااااااااااا   

 

 ْين  ب َرْفااااااع    اأُلْوَلااااااىوالَعيااااااْاُن ب الاااااااعَ  

اااااْن َأْنَفَساااااُكمْ    َدَرْساااااَت ، َتْساااااَتطيُع  ، م 

 

اااااااُكمْ   ااااااْن َأْعَظم   فاااااااَْتح  َفااااااا َماااااااعَناُه م 

 َأَماَماااااااااااُهْم َقْباااااااااااَل َمل اااااااااااْك َصال اااااااااااَحة   

 

ْي  َشااااااااذَّت     َبعااااااااْاَد َسفاااااااااينة  وَهاااااااااذ 

 َسااااااْكَرى  وَمااااااا ُهااااااُم ب َساااااااْكَرى َأْيضااااااا 

 

 اْمع  ُتْماااااااااَضىُقااااااااارَّاُت َأْعااااااااُين  ل َجاااااااا 

مْ   َيتاااااااااااااااا ه   واتَّباََعْتااااااااااااااااُهْم َباْعااااااااااااااااَد  ُذرّ 

 

 َعَبااق اااااااااااااار يَّ َجْمُعُهااااااااااااامْ  اَرفاار َفاااااااااااااا   

في النوع الرابع مما يرجع إلى السند، القراءات التي تلقيت بالسند،  -رحمه هللا تعالى-نعم، يقول المؤلف  

، وذ كر في الصحيحين المستدرك عقد لها باب  ووردت عنه. والحاكم في ا -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

 متفاوتة األسانيد. -عليه الصالة والسالم-والسنن وسائر كتب السنة قراءات نسبت إلى النبي 

(، يعني: أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا بن ربيع الحاكم النيسابوري وعقد الحاكم في المستدركولذا يقول: )

 صاحب المستدرك.

 .-عليه الصالة والسالم-ني: القراءات الواردة عن النبي (، يعلها اباب  )

يم  * اْلَحْمُد ّلّل  َربّ  اْلَعاَلم ينَ }(، في سورة الفاتحة: حيث قرأ بملك) ح  ْحمن  الرَّ ل ك  َيْوم  امَ *  الرَّ

} ين  اآليات من سورة ، اآلن ونعود إلى كيفية األداء، وأنا قرأت الثالث }ملك يوم الدين{، قرأ: [4-2]الفاتحة:الدّ 
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الفاتحة، هل أنا آثم بقراءة هذه أو ال؟ وهل جميع القراء الذين يرتلون ويجودون، وبعضهم يتنطعون في الركعتين 

 األوليين من الصالة يؤدون القراءة في الركعتين األخيرتين كما قرؤوا في الركعتين األوليين؟

 ...طالب: 

ي القراءة الجهرية؛ لكن إذا قرأ في السرية يسوي مثل وال يفوت شيء ف اخلهم، من أشد الناس تجويد  

ال ما يأثم على قوله؟  الركعتين؟ يأثم وا 

 المسألة يا إخوان عظيمة، السواد األعظم من األمة آثم على هذا.

( قراءة من؟ قراءة أبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وابن كثير، ونافع، نعم، ما عدا عاصم والكسائي ملك) 

، والفر، بين القراءتين: "مالك" و"ملك" لكل قراءة ما يرجحها من حيث المعنى، ال نطيل بذكر (مالكقرؤوا: )

الفرو، والمرجحات في تفسير الفاتحة، أو التعليق على تفسير الجاللين من سورة الفاتحة مفصل هذا، قرأ 

 .-عليه الصالة والسالم-، يعني النبي "ملكـ"ب

( رهنبالسين والزاي، كذلك ) ا( وقراءة الجمهور، وقرئ أيض  لصراطا) -صلى هللا عليه وسلم-وكذا قرأ 

 عندهم الشاطبية نصوص يستدل بها.

 ... ألفية العراقي.طالب: 

ما علي من ألفية العراقي، دعنا من ألفية العراقي، أنا ما أقول الدليل قول العراقي، ما يمكن أقول هذا 

 لكن أهل التجويد يقولون هذا، والدليل على ذلك قول الشاطبي.، االكالم، والدليل على ذلك قول العراقي أبد  

 بالراء. ا(، قرئت أيض  ننشزها)

(، المحرز: الذي يأخذ الشيء لنفسه ويضمه إليه، فهو بتا يا محرز(، في قراءة ت جزي، )كذا ال َتجزي )

 يتوسم في طالب العلم أنه يحرز العلم ويضمه إليه، وهذا هو األصل في طالب العلم.

 (، ي غل وي غ ل في قراءة ثالثة؟، هاه.بفتح ياء أن يغال اأيض  )

 .........طالب: .

 االثنين، طيب وبالفك يغلول؟
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 .........طالب: .

 إيه، لكن المقصود اآلية المدغمة هنا، ما هي باآلية المفكوكة.

ْم ف يَها َأنَّ }(، العين بالعين: والعين بالعين ،)وأن يغال النَّْفَس ب النَّْفس  َواْلَعْيَن  َوَكَتْبَنا َعَلْيه 

َواْلَعْيَن }، ألن العين معطوفة على النفس، والنفس اسم أن فهو منصوب، هنا قرئ: [45]المائدة:{...ب اْلَعْين  

 متى يجوز العطف على اسم إن بالرفع؟ {،ب اْلَعْين  

 .........طالب: .

 وعمرَو قائمان؟ ال يجوز بحال. اأن تقول: إن زيد   قائمان؟، هل يجوز ا وع مر اال، متى يجوز تقول: إن زيد  

 .........طالب: .

 هاه؟

 .........طالب: .

 قائمان.

 .........طالب: .

 جاز، بعد االستكمال. ا قائم وعمرو، أو وعمر اال، لو قلت: إن زيد  

 علاااى  اوجاااائز رفعاااك معطوف ااا

 

منصااااااااااااوب إن بعااااااااااااد أن  

 تساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتكمال

 

ال ما  يعني: إذا استكملت الخبر ما في إشكال، لكن اإلشكال قبل أن تستكمل الخبر، واآلن استكملت وا 

ْم ف يَها َأنَّ النَّْفَس ب النَّْفس  }استكملت؟   ؟ هاه.{َوَكَتْبَنا َعَلْيه 

 .........طالب: .

 وين الخبر؟
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 .........طالب: .

والعين وأما النصب فال  يعني النفس كائنة بالنفس، أو مجازاة بالنفس، أو مقابلة بالنفس، والعين كذلك،

 إشكال فيه.

 يا شيخ أحسن هللا إليك.طالب: 

اب ئ ينَ }وجاء في القرآن:  يَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ يَن آَمُنوْا َوالَّذ  ، وجاء في موضع [62]البقرة:{...إ نَّ الَّذ 

 آخر.

 .........طالب: .

 وايش تخرجه عليه؟

 .........طالب: .

 أيش تخرج عليه؟

 .........طالب: .

 يعني ال بد  من تقدير.

 (.والعين بالعين برفع األولى، درست)

 .........طالب: .ال

 أيش قرئت أيش؟ دارست.

 طالب: نعم.

يُع }( األصل في سورة المائدة: هل تستطيع رَبك(، )تستطيع ربكقرئت دارست باأللف، ) َهْل َيْسَتط 

، األصل مفاد القراءة، ومعناها: أنك هل تستطيع يا عيسى أن رَبك{}تستطيع ، قرئت: [112]المائدة: {..َرَبكَ 

 (.تستطيع ربكتسأل ربك ينزل علينا مائدة من السماء، )

ُكمْ }(: من أنَفسكم) ْن َأنُفس  . هذا األصل، هذه القراءة المعروفة، [124]التوبة:{...َلَقْد َجاءُكْم َرُسول  مّ 

 بفتح الفاء، معناه: من أعظمكم.(، بفتح فا، )}من أنَفسكم{جاءت وقرئت: 
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. معناها: [54]الكهف:{..َوَكاَن َوَراءُهم}(، وكان أيش؟ في آخر الكهف، أمامهم قبل ملك صالحة)

أمامهم، يعني: هل قرئ أمامهم بدل وراءهم؟ ال، لكن  }ملك يأخذ{(: قبل ملكأمامهم، والوراء من األضداد، )

 المراد صالحة، كل سفينة صالحة.

(، لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ نعم، خالفت الرسم، فتخلف فيها شرط، نعم، ة وهذي شذتبعد سفين)

 صالحة هي اللي شاذة.

َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى }(، يعني: في مطلع سورة الحج: اسكرى وما هم بسكرى أيض  ( كعطشى، )سكرى )

 . }سكرى وما هم بسكرى{، قرئت: [2]الحج: {...َوَما ُهم ب ُسَكاَرى 

(، أي: قرأها ممن مضى من المتقدمين بالجمع: )قرات أعين(، في سورة قرات أعين لجمع تمضى اض  أي)

 ، قرأها بعضهم بالجمع.[15]السجدة:{..َفاَل َتْعَلُم َنْفس  مَّا ُأْخف َي َلُهم مّ ن ُقرَّة  َأْعُين  }السجدة: 

 قرات أعين لجمع تمضى، واتبعتهم..(.) 

 .........طالب: .

 لف، األلف يحتملها الرسم.قرأت  باأل

 .........طالب:.

ال بالمربوطة في األصل؟قرة أعيننعم، لكن التاء: )  ( هل كتبت بالتاء المفتوحة وا 

 .........طالب: .
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قرة باآلية، إيه، جاء بعض التاءات التي على صورة الهاء المضمومة هذه مربوطة: ) }فال تعلم نفس{

ألن األلف هذه سهلة،  ؛نه لو كانت التاء هذه غير مربوطة الحتملها الرسمال يحتملها الرسم؛ أل ا(، إذ  أعين

 المجلس والمجالس يحتملها الرسم عندهم.

}وأتبعناهم قرأ أبو عمرو:  }واتبعتهم بعد ذريتهم{،(، يعني: اللي في سورة الطور: تمضى، واتبعتهم بعد)

 .ذرياتهم{

{ُمتَّ }(، في سورة الرحمن: عباقري جمعهم ارفارف  ) َسان  . [56]الرحمن:ك ئ يَن َعَلى َرْفَرف  ُخْضر  َوَعْبَقر يّ  ح 

رفارف ، عنه والجحدري وابن محيصن: )-رضي هللا تعالى-قرأه السبعة باإلفراد، وبالجمع رويت عن عثمان 

 (.جمعهم( بالجمع )وعباقري 

 والساابعة القااراء مااا قااد نقلااوا

 

 متاااااااواتر بغياااااااره ال يعمااااااال 

مااا لاام أعنااي بااذا فااي الحكاام  

 يجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

ال فاااادر     مجااارى التفاساااير وا 

 يقول: أال يحمل قول ابن الجزري: 

 األخااااااذ بالتجويااااااد حااااااتم الزم 

 

 مااان لااام يجاااود القااارآن آثااام 

 على اللحن الجلي الذي يحيل المعنى؟ 

ال، هم يريدون غير هذا، وهللا إن كان التجويد من مقتضى القراءة المأمور بها، يعني: على الوجه 

أنه للوجوب، ومع ذلك جاءت القراءات على وجوه مختلفة،  }ورتل{من الترتيل، فاألصل في األمر المأمور به 

ن اختلفوا فيه؛ ولكن: امنها الحدر، وأهل العلم يجيزون الهذ  أيض   كان أو  ا))اقرأ وار، ورتل كما كنت تقرأ هذًّ ، وا 

 ، هذه رواها اإلمام أحمد والدارمي بإسناد حسن.((ترتيال  

 ..طالب: .

مثل هذا، القرآن رسمه يختلف عما اعتاده الناس، فقراءة الشخص بمفرده قد يضل بسبب هذا، ال بد  من 

 ... التلقي

 الملف الصوتي ( *) الذي يظهر أن هناك نقص في نهاية
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (6منظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح 
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 
 

 أحسن هللا إليك.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هاب يا كريم يا اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن  الذين هم أهل هللا وخاصته، يا و 
 ذا الفضل العظيم.

قال الناظم: النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن 
قرائه.  وا 
، َزْيااااااااااااااُد      َعاااااااااااااالَي ، ُعثاااااااااااااْاماُن، ُأب اااااااااااااي 
   

 والباااااااااااااااان  َمسااااااااااااااااُعود   ب هاااااااااااااااذا َسْعاااااااااااااااادُ  
ْردا َكاااااااااذَ   ، َأبااااااااو الاااااااادَّ  ا    كااااااااذا  َأُبااااااااو َزْيااااااااد 

 
، وَأَخااااااااااااااااااَذا   ُمعاااااااااااااااااااذ   بااااااااااااااااااُن َجااااااااااااااااااَبل 

   يَعااااااااااْنُهْم  َأُباااااااااااو ُهاااااااااااَرْيَرة  َماااااااااااَع اْبااااااااااان 
    

، والَماااااااااااااْعن ي  ،  ابااااااااااااُن َسااااااااااااائ ب  اااااااااااااس   َعبَّ
ْر    ب َذْياااااااااان  َعااااااااااْبُد هللا  ُثاااااااااامَّ  َماااااااااْن  ُشاااااااااه 

    
ااااااااااْنُهْم  ُذك ااااااااااْر    مااااااااااا ْن َتاب اااااااااااع يّ  فالَّااااااااااذ ي م 

ْياااااااااااااُد  َأْي َمااااااااااااااْن َأُبااااااااااااااهُ    الَقاْعااااااااااااااَقاعُ  َيز 
      

ُْ بااااااااااُن ُهْرُمااااااااااز   َقااااااااااْد َشاااااااااااُعوا   واأَلْعاااااااااااَر
كاااااااااااْار َمة  ، ع  ْيد  ، َعَطاااااااااااا، َساااااااااااع  اااااااااااد   ُمَجاه 

     ْْ 
، َعْلَقَماااااااااااااااةْ   ر   والَحَساااااااااااااااُن ، اأَلْساااااااااااااااَوُد، ز 

، كاااااااااااااذا َعب ْيااااااااااااَدْة     كااااااااااااذاَك  َمْساااااااااااااُرو  
     

هْ    ُرُجاااااااااااااااااوُع َساااااااااااااااااْبعة  َلُهاااااااااااااااااْم ال ُباااااااااااااااادَّ
 مين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العال 

 أما بعد:
الرواة والحفاظ من ، يعني: من العقد الثاني، ""النوع الخامس والسادس": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

قرائه ر وال عمر؛ ألن القرآن نزل وقد "، لم يذكر منهم أبو بكالصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وا 
تعلم  -رضي هللا تعالى عنه-طعنوا في السن والحفظ كما تعلمون، وال يخفى عليكم يصعب على كبير، عمر 

ال فباإلمكان أن تتعلم  البقرة في ثماني سنوات أو في اثني عشرة سنة، ومثله ابنه، ال كما يتعلمها الناس اليوم، وا 
ناس اليوم، يحفظ ويعرض ويكون تعلم، لكن ما المراد بتعلم؟ هل مراد به قرأ؟ هل البقرة في شهر على طريقة ال

 .-رضوان هللا عليهم-مراد به حفظ؟ ال، تعلم، أدرك علم هذه السورة، أدرك ما فيها من علم، على طريقتهم 
هم كانوا ال أن -وذكر من ذكر منهم-يقول أبو عبد الرحمن السلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، 

يتجاوزون عشر اآليات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل"، إضافة إلى حفظ الحروف حفظ الحدود 
والحقو،، فمن عني بهذا ولم يكتف بحفظ الحروف، حفظ الحروف في غاية األهمية، وهو معين على فهم كل 

عن اتخاذه مصدر  و تالوته فضال  علم، وتيسير كل فن، لكن هل القرآن أنزل لمجرد حفظه، حفظ الحروف أ
رز، وكسب في المآتم واألفراح وغيرها؟ مجرد تالوة القرآن تعبد بها، ورتب على ذلك األجور العظيمة، كل 
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ُف ل َمن َيَشاء}حرف عشر حسنات،  ، فقراءة القرآن فقط دون قدر زائد؛ الختمة الواحدة [261]البقرة:{..َوّلُ ُيَضاع 
ن حسنة على القول بأن الحرف حرف المبنى، وأما على القول بأن الحرف حرف المعنى أكثر من ثالثة ماليي

افتزيد عن سبعمائة ألف حسنة، وعلى التقديرين فاألجر عظيم  ُف ل َمن َيَشاء}، جدًّ ، قد [261]البقرة:{..َوّلُ ُيَضاع 
ن هذه العشرات سبعمائة ضعف، يصحب هذه التالوة من تعظيم هللا وتعظيم كالمه ما يجعل الحسنة الواحدة م

، ))أن هللا ليضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف حسنة((وجاء في المسند حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم: 
، (())تمن  يعني هل يتصور أنها كخزائن المخلوقين التي تنفد بالعطاء، إذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له: 

يفرح بهذا، هذا آخر  ،يد ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: نعم(())هل تر فتقصر به األماني، فيقال له: 
، ففضل هللا ))لك مثله، لك هذا، وعشرة أمثاله((من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، فيقال: 

 .االعظيم وال يحد، لكن أروا هللا منكم خير  
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -مارضي هللا عنه–وجاء في الصحيح، عن عبد هللا بن عمرو 

، وجاء ))خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ، وأبي بن كعب((يقول: 
ولم يجمع القرآن غير  -صلى هللا عليه وسلم-في الصحيح قال: "مات النبي  -رضي هللا عنه–عن أنس  اأيض  

رضي –ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي"، أحد عمومة أنس بن مالك  أربعة: أبو الدرداء،
ل َيْبُلَوُكْم َأَيُكْم }، فالمعول على ما يقر في القلب ويصدقه العمل، على ما وقر في القلب وصدقه العمل، -هللا عنه

 .أيش؟ أكثر عمال   [2] الملك:{...
 .{...َأَيُكْم َأْحَسُن َعَمال  }طالب: 

ال أيش؟  وا 
 }أحسن{.طالب: 
: علي بن أبي افالعبرة بالكيف ال بالكم، يقول: "الرواة الحفاظ من الصحابة وعدتهم أحد عشر صحابيًّ  }أحسن{

 بالقرآن من عثمان؟ نعم، ماذا نقول؟ اأكثر اهتمام   اطالب عثمان، قدم علي لماذا؟ من أجل الوزن أو ألن علي  
 طالب: ...

 نعم للوزن، عثمان معروف بمالزمة المصحف والتالوة:هو المظنون به،  
 ضااحوا بأشاامط عنااوان السااجود بااه

 
ااااااا ايقطااااااع الليااااااال تسااااااابيح     اوقرآن 

ن كان علي  افعثمان هو متقدم في الفضل والرتبة، وهو أيض    ال  -رضي هللا عنه-متقدم في هذا الباب، وا 
صحف علي بن أبي طالب، وكتب: "علي بن نه مإيجارى في مثل هذا الباب، وال يدان، ويوجد مصحف يقال: 

ولذا مما ضعف به إثبات نسبة هذا المصحف لعلي  ؛أبو طالب"، يعني في نهايته، كتب: "علي بن أبو طالب"
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نبه على هذا، والغريب أن جميع من  -رحمه هللا-هذا اللحن الفاحش. الحافظ ابن كثير  -رضي هللا عنه-
أبي طالب"، فبذلك يذهب موضع الرد، موضع الرد الذي من أجله أورده طبعوا التفسير قالوا: "وكتب علي بن 

فائدة، كيف ترد عليه؟ الوثيقة المزعومة التي أخرجها اليهود، وقالوا: إنهم تعاقدوا  هالحافظ ابن كثير يذهب، ما في
كثير وغيره فيها، وكتب علي بن أبو طالب، وكذبها الحافظ ابن  -عليه الصالة والسالم-وتعاهدوا مع النبي 

ال فعلي   -إمام في العربية، حتى قيل: إنه أول من وضع علم العربية، فمنزلة علي  بهذا، بهذا اللحن الفاحش، وا 
ال يشك فيها، وهو من أهل هللا وخاصته، ومن أهل القرآن، وسابقته في اإلسالم معروفة، وأثره  -رضي هللا عنه

 هور سلف هذه األمة.في األمة معروف، لكن عثمان مقدم عليه عند جم
حصل على يده هذا الخير العظيم؛ بجمع ما تفر، من القرآن  -رضي هللا تعالى عنه-(، عثمان علي عثمان)

ال لوال هذا الجمع لصارت الفتنة التي ال تقوم لها الدنيا، يعني: مثل اختلفوا في كتاب ربهم  في مصحف واحد، وا 
 .-رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-على يد هذا الخليفة الراشد  -عالجل و -صاروا كاألمم السابقة، فتداركهم هللا 

 (، علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت.يبَ علي عثمان أُ )
 ..............................وزيد

 
 
 

 والباااااااان مسااااااااعود بهااااااااذا سااااااااعد 
عد، ن أم عبد((كما أنزل فليقرأ بقراءة اب ا))من أحب أن يقرأ القرآن غضًّ   لون سعد؟ السعد  شإي، نعم، له بهذا س 

السعد ال شك أنه عالمة على توفيقه، ومن  -جل وعال-ضد النحس، ومن كان طالعه السعد وتيسر له من هللا 
 عنايته بهذا الكتاب العظيم. -رضي هللا عنه وأرضاه-توفيقه 

عمومة أنس بن مالك، وجاء في حديثه في  (، واسمه: قيس بن السكن على المشهور، وهو أحدكذا أبو زيد)
 الصحيح.

 (، عويمر، ويقال: عامر بن زيد، صحابي مشهور، عرف بعلمه وروايته وزهده.كذا أبو زيد أبو الدرداء)
(، اآلن هؤالء كم؟ ثمانية: علي، وعثمان، وأبي، وأخذا(، يعني: ابن جبل، معاذ بن جبل، )أبو الدرداء كذا معاذ)

 بن مسعود، وأبو زيد، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، هؤالء ثمانية.وزيد بن ثابت، وا
(، هذا هو التاسع، يعني: أخذ عن هؤالء بواسطة هؤالء أخذ القرآن؛ ألنه ما أدرك من وأخذا عنهم أبو هريرة)

التنزيل من وقت التنزيل إال كم؟ ثالث سنوات، هو أسلم سنة سبع، فما فاته خالل عشرين سنة أدركه عن 
 الء.هؤ 
قبل أن يبلغ  -عليه الصالة والسالم-(، العاشر: ابن عباس الذي توفي النبي وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابني)

الحلم، فال بد  من أن يأخذ بالواسطة كما أخذ جل روايته من الحديث بالواسطة، جل رواية ابن عباس مراسيل؛ 
-نه لم يسمع من النبي إطة، حتى قال بعضهم: "ألنه صغير، وفاته من السنة الشيء الكثير لكنه أخذه بواس

نه تتابع روايات ابن عباس إمباشرة إال أربعة أحاديث"، لكن الحافظ ابن حجر قال: " -صلى هللا عليه وسلم
كلها حسنة أو صحيحة"؛ لقربه  افي أربعين حديث   -عليه الصالة والسالم-فوجده صرح فيها بالسماع من النبي 

ال فسنه صغير. -ة والسالمعليه الصال-من النبي   وا 
 وأخاااذا عااانهم أباااو هريااارة ماااع ابناااي

 
 

 عباااااااس اباااااان سااااااائب والمعنااااااي 
 (، يعني: عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن السائب.بذين عبد هللا) 
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(، أي: المقصود، بهذين ابن عباس وابن السائب، من اسمه عبد هللا دون سائر أوالد العباس، ودون والمعني)
سائب؛ ألنه قد يقول قائل: مع ابن عباس هذا الفضل بن عباس؛ لكنه وضح المراد مع أنه سائر أوالد ال

 .-رضي هللا عنهما-كالواضح، ابن عباس إذا أطلق فالمراد به حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس 
 ........................والمعني  .................................

  ثاااااام ماااااان شااااااهربااااااذين عبااااااد هللا
  

 ماااان تااااابعي فالااااذي ماااانهم ذكاااار 
 اللفظ السابق: 

 .....................ماااااااااع ابناااااااااي 
 

 عبااااااس ابااااان ساااااائب، والمعناااااي 
 بااااااااااااااااذين عبااااااااااااااااد هللا...........  

 
 ............................... 

بن مسعود، يمكن يعني: أال يفهمه بعض الناس أن المعني المعتني المهتم بهذين الشخصين عبد هللا، يعني: ا
ال ما يرد؟  ؛ ألنه إذا أطلق عبد هللا في الجملة المراد به ابن مسعود، لكن )والمعني بذين عبد هللا(يرد هذا وا 

؛ ألنه قد يوجد من يتبادر إلى فهمه مثل هذا، قد يوجد من يتبادر إلى )والمعني بذين عبد هللا(المقصود بقوله: 
هتم بهذين الشابين من الصحابة عبد هللا بن مسعود وليس األمر كذلك، فهمه أن المعني، يعني: المعتني والم

 لكن المعني المقصود بهذين الذين جاءا بالكنية باألب دون االسم تسميتهما كل منهما عبد هللا.
 ........ثااااااااااااااام مااااااااااااااان شاااااااااااااااهر

 
 ماااان تااااابعي فالااااذي ماااانهم ذكاااار 

 ن.يعني: ثم بعد الحفاظ والرواة من الصحابة من اشتهر من التابعي 
(، يعني: يزيد بن القعقاع، يزيد أي من أبه القعقاع(، يزيد بن القعقاع أبو جعفر، )فالذي منهم ذكر، يزيد)
 .-كما مر علينا-( يعني: أبوه، على لغة النقص في األسماء الخمسة كما هو معروف أبهو)

 وقيل: زين العابدين عن أبه، في ألفية العراقي.
 بأبااااااه اقتاااااادى عاااااادي فااااااي الكاااااارم 

 
 ن يشااااااابه أباااااااه فمااااااا ظلااااااموماااااا 

 يقول: 
 يزياااااااااد أي مااااااااان أباااااااااه القعقااااااااااع 

 
 واألعااااْر باااان هرمااااز قااااد شاااااعوا  

 (: الذي يروي عن أبي هريرة، من التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ؛ ألنه من القراء والحفاظ.األعْر) 
 آن وبتفسيره وقراءاته.(، مجاهد بن جبر التابعي الجليل، الذي له عناية بالقر واألعْر بن هرمز قد شاعوا)
 (، عطاء بن يسار أو ابن أبي رباح؟عطا)
 طالب: ...ال
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، وهو اعطاء بن يسار أو ابن أبي رباح؟ أو كالهما؟ كالهما، عطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح مع  الشيخ: 
 استعمال للفظ في معنييه، وفيه ما فيه لما تقدم.

 ( مولى ابن عباس.كرمةوع، )-رحمه هللا-(، وهو ابن جبير عطا سعيد)
 هؤالء لهم عناية ولهم مزيد فضل عن سائر التابعين بقراءة القرآن.

(، هل نجد في هؤالء الذين لهم عناية بالقرآن من التابعين سعيد بن المسيب؟ هو قال: سعيد؛ واألسود الحسن)
أشهر من سعيد بن  لكن الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات ابن جبير كما هو معلوم، فهو

المسيب في هذا الباب، مع أن سعيد بن المسيب في قول لإلمام أحمد أفضل التابعين على اإلطال،، والحديث 
لكن هذا األصل، هذا هو األصل، وقد يعرض للمفو، في باب  ؛))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((في الصحيح: 
ي وصف ال يعني التفضيل المطلق، يعني كون في زيد من ، يعني: في أبواب أخرى، والتفضيل فاما يجعله فائق  

الناس من الموجودين اآلن أو قبلهم له عناية بالقرآن فهو من خيرهم، بال شك، لكن يبقى أن لو كان غيره له نفع 
عام في األمة، وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى يقوم بما ال يقوم به غيره قد يفضل عليه، فقد يعرض 

أول من يكسى يوم القيامة، ما يدل على أنه أفضل من  -عليه السالم-، وكون إبراهيم ايجعله فائق   للمفو، ما
))أنا أول من تنشق عنه األرض يوم في حديث:  -عليه السالم–، كون موسى -عليه الصالة والسالم-محمد 

، هل يعني هذا خذ بقائمة العرش(())فإذا أنا بموسى آمن قبره يقول:  -عليه الصالة والسالم-، فإذا قام القيامة((
أنه أفضل من محمد؟ ال يعني هذا أنه أفضل من محمد؛ ألن مثل هذه قد تشكل على بعض الناس، لماذا لم 
يذكر أبو بكر وعمر؟ لماذا لم يذكر سعيد بن المسيب وأويس القرني وغيره ممن فضلوا على غيرهم من 

 التابعين؟ السبب وهو ما ذكرت.
الذين تصدروا  ، اآلن ما يظهر في علماء العصر مثال  (، ولذا قد يقول قائل مثال  د عكرمةمجاهد عطا سعي)

الناس وحملوا أعباء األمة، قد يقول قائل: وهللا ما شفنا منهم اهتمام بالقرآن؛ ألني أشوفهم يقرون وال يقرؤون، ال 
))خيركم من تعلم القرآن يقول:  -معليه الصالة والسال-يتعلمون وال يعلمون، من أين يأتيهم الفضل والرسول 

؟ وهذا أشرت إليه في المقدمة، وقلت: إنه مع األسف أن الكبار ال يتصدون لتحفيظ القرآن وال لتعليمه وعلمه((
لكن ما تجد، واالتكال على طالب العلم المتوسطين، ترك لهم هذا  -وهلل الحمد-، يوجد اوال لتفسيره إال نادر  

تقانه، لكن ما يكفي هذا، يعني: كون الكبار يتصدون لمثل هذا ال شك أنه الشأن؛ ألنهم عرفوا بح فظه وضبطه وا 
يولد في نفوس الناشئة تعظيم لهذا الكتاب، يعني: لو بحثنا في الطبقة المتوسطة من مدرسي الجامعات هل نجد 

ن؟ ما نجد إال من أساتذة الجامعات من يجلس في المسجد ليقرئ الناس القرآن ولو كان تخصصه في القرآ
النادر، ذكروا في األحساء واحد أو اثنين، لكن أين البقية؟ وعهدنا الشيوخ الكبار أول ما يقرأ القرآن في حلقاته، 

ن كان التفسير في جانبه تقصير كبير.  يقرأ القرآن ويعلق عليه بتعليق يسير، وا 
 (، مولى ابن عباس، وعكرمة مخرج له في صحيح البخاري.سعيد عكرمة)

اااااف  عكرماااااة  افاااااي البخااااااري احتجاج 
 

 مااااع اباااان ماااارزو  غياااار ترجمااااة 
: كيف يذكر عكرمة هنا من أهل القرآن، ومن أهل هللا، وله عناية بالقرآن وقد رمي برأي الخوارج؟ لئال يقال مثال   

 وأجاب عنه الحافظ الذهبي في السير، وأجاب عنه ابن حجر في هدي الساري بكالم، يحسن الرجوع إليه.
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( بن أبي الحسن يسار البصري، إمام من أئمة التابعين وسيد من والحسن( بن يزيد النخعي، )واألسود عكرمة)
ساداتهم، أيش معنى سيد عند أهل العلم؟ هل ألنه من الذرية الطاهرة؟ مولى، لكن سيد، بما سادهم؟ بالعلم 

أن السيادة ألهل  ((جهاال   ااس رؤوس  ))اتخذ الن: -عليه الصالة والسالم-والعمل، ولذا أخذ أهل العلم من قوله 
 العلم، السيادة ألهل العلم.

 (، زر بن حبيش، علقمة بن قيس النخعي.واألسود الحسن زر)
 (، عبيدة بن عمرو السلماني تابعي شهير.كذا عبيدة( بن األجدع، )كذاك مسرو  )
بعة إلى هؤالء التابعين، وهؤالء (، أي: رجوع القراء السبعة إليهم، فهم مرجعهم، يعني: رجوع السرجوع سبعة)

 التابعين رجوعهم إلى من ذكر من الصحابة.
، اطيب، إذا قلنا رجوع السبعة إلى هؤالء المذكورين من التابعين كم عددهم؟ الصحابة أحد عشر صحابي  

عبيدة، ثالثة  والتابعين: يزيد، واألعرج، مجاهد، عطاء، سعيد، عكرمة، األسود، الحسن، زر، علقمة، مسرو،،
ال فالقراء ال يحصى عددهم، ال سيما من الصحابة والتابعين كلهم، إال  عشر، يعني: هؤالء من مشاهير القراء، وا 

: إذا كان المرجع، مرجع من ندر ممن عاش في البادية أو شبهها له عناية بكتاب هللا؛ ألنه قد يقال مثال  
القراء إلى هؤالء التابعين الثالثة عشر، هل يحصل بهذا  التابعين على هؤالء الصحابة األحد عشر، ومرجع

ال فغيرهم كثير.  تواتر؟ قد يقول قائل: إنه ال يحصل به تواتر، نقول: ال، هؤالء المشاهير، وا 
(، يعني: ال بد  منه، يعني: إن لم يأخذوا عن هؤالء ال بّده(، أي: رجوع القراءة السبعة، إلى هؤالء )رجوع سبعة)

 هر القراء فإلى من يرجعون؟ ال بد  أن يرجعوا إلى هؤالء.الذين هم أش
 بيان العقد الثالث وهو أنواع األداء: الوقف واالبتداء:

رحمه -ثم بعد هذا العقد الثالث، وهو ما يرجع إلى األداء، وهو ستة أنواع، األداء وهو ستة أنواع، يقول المؤلف 
"، وفيه مؤلفات، وهو في غاية األهمية، الوقف واالبتداء في بتداءالنوع األول والثاني: الوقف واال: "-هللا تعالى

غاية األهمية، فقد يتوقف عليه فهم المعنى، يتوقف عليه فهم المعنى، فقد يترك المتعلق، وقد يترك الوصف 
ؤلف المؤثر، وقد يترك الشرط عند الوقف، المقصود: أن معرفة الوقف واالبتداء هذين النوعين اللذين ذكرهما الم

من أهم األمور، وفيها المؤلفات، يعني: من أجمعها، هناك مؤلفات المتقدمين في الوقف واالبتداء، لكن من 
أجمعها "منار الهدى في الوقف واالبتداء" لمن؟ أين القراء، في مؤلفات، لمن تقدم لكن هذا ممن جمع، مما 

 يحتاج إليه من هذا.
 األول: الوقف واالبتداء. ما يرجع إلى األداء وهي ستة أنواع: النوع
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(، يعنـي: كثـر االبتـداء بهمـز الوصـل، األصـل أن همـزة الوصـل إذا كانـت مسـبوقة واالبتدا بهمز وصل قد فشاا) 
بكــالم أنهــا أيــش؟ ال تثبــت فــي النطــق؛ عــن ابــن عمــر، ال ابنــة الصــديق، مــا تثبــت فــي النطــق، لكــن إذا تصــدرت 

 (.واالبتدا بهمز وصل قد فشا. وهنا يقول: )[124]األنعام:{..ُث َيْجَعُل ر َساَلَتهُ ّلُ َأْعَلُم َحيْ }وابتدئ بها نطق بها، 
وهمزة الوصل: إما أن تكون مكسورة؛ كـ)ابن(، و)اثنتين(، و)اثنين(، و)اسم( وغيرها من األسماء التـي تقتـرن بهـا 

ال قطع معروف، ...الذي يلقـن الصـبيان هـذا، أدخـل عليهـا حـرف  همزة الوصل. واختبار الهمزة هل هي وصل وا 
ال حرف عطف وانطق بها.  جر وا 

، فـــإذا قلنـــا: [2]الفاتحـــة:{}اْلَحْماااُد ّلّل  َربّ  اْلَعااااَلم ينَ  أو مفتوحـــة؛ كالمصـــاحبة لـــالم التـــي هـــي أل التعريـــف، الهمـــزة:
لنا: العـالمين، لو ابتدأناها بالعالمين ق }العالمين{،ولذا في قوله:  ؛الحمد، أصلها وصل، فإذا ابتدئ بها ينطق بها

مـا  ا، هـذا لـو قطعـت، لـو جـاءت فـي بيـت شـعر وكتـب عورضـي  }الحمد هلل رب{لكن إذا أدرجناها في الكالم قلنا: 
 تذكر.

 أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم؛ اؤتمن، انظر.
 واالبتااااادا بهماااااز وصااااال قاااااد فشاااااا

 
 وحكمااااااااه عناااااااادهم.............. 

 اء بهمزة الوصل أو الوقف؟ .(: الضمير يعود على أيش؟ االبتدحكمه) 
 وحكمااااااااه عناااااااادهم كمااااااااا تشااااااااا  ..................................

 ماااان قاااابح أو ماااان حساااان أو تمااااام  
 

 أو اكتفاااااااااااا بحساااااااااااب المقاااااااااااام 
ن كـــان الضـــمير فـــي الظـــاهر يعـــود علـــى مـــا تقـــدم مـــن   هـــذا لالبتـــداء أو للوقـــف؟ هـــذا للوقـــف ولـــيس لالبتـــداء، وا 

 مير على متأخر، وعود الضمير على متأخر.الضاالبتداء، وهو بهذا يعيد 
(، لكــن إن كــان الــذي يعــود عليــه الضــمير خاااف ربااه عمااريــه: )أمــا التــأخر بــاللفظ فقــط دون الرتبــة فــال إشــكال ف
 متأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ:
 وشاااااااع نحااااااو خاااااااف ربااااااه عماااااار 

 
 وشااااااذ نحااااااو زان نااااااوره الشااااااجر 

 وهنا يعود على متأخر. 
 (: بالقصر. كما تشا( عندهم  باإلشباع، )عندهم، يعني: حكم الوقف، )(وحكمه)
(: والوقف القبيح: ما يوهم الوقوع في المحظور، أو ال يحسن الوقوف عليه، ما يوهم من قبح(: بيانية هذه، )من)

 .[4]الماعون:}َفَوْيل  لّ ْلُمَصلّ يَن{الوقوع في المحظور، مثل أيش؟ 
 .......طالب: 

 نعم؟
 ......: .طالب

}َفَوْيااال  رأس آيـــة، والمعـــروف الـــذي قـــرره شـــيخ اإلســـالم: "أن الســـنة الوقـــوف علـــى رؤوس اآلي"، لكنـــه إذا قلـــت: 
ْم َساُهوَن{، المعنى: ما يتم إال بذكر المتعلق: [4]الماعون:لّ ْلُمَصلّ يَن{ يَن ُهْم َعن َصاَلت ه  ، فإذا قيل: [5]الماعون:}الَّذ 

أما كونه يعرض له عارض مـن انقطـاع نفـس، فهـذا ال إشـكال فيـه، وال تثريـب عليـه، لكـن فـي  ،يَن{}َفَوْيل  لّ ْلُمَصلّ  
 حال االختيار هذا الوقف قبيح.
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تقـف، لكـن إذا أردت أن  {اْلَحْماُد ّلّل  }وتقـف،  مـثال   {اْلَحْماُد ّلّل  }(: وهـو مـا يحسـن الوقـف عليـه؛ كــ أو من حسان)
ي}تستأنف تبـدأ بــ  تـابع  {َربّ  اْلَعااَلم ينَ }؟ نعـم، تعيـد لمـاذا؟ ألن {اْلَحْماُد ّلّل  َربّ  اْلَعااَلم ينَ }، أو تعيـد: {نَ َربّ  اْلَعااَلم 

ال إذا قلت:  لهـا تعلـق بلفـظ  {َربّ  اْلَعااَلم ينَ }المعنى تام، تم المعنى؛ لكـن باعتبـار أن  {اْلَحْمُد ّلّل  }للفظ الجاللة، وا 
بعــض القــراء يبــالغ فــي مثــل هــذه األمــور، فتجــده فــي الصــالة يقــرأ اآليــات الجاللــة قــالوا يبتــدئ بــه مــن أول، لكــن 

المترابطـة  مرتين، يصير قصير النفس، ثم يقرأ القدر الذي يراد قراءته مرتين، يقسم ما يريد، ما يقسم الجمل مـثال  
الجملـة الثانيـة ثـم مـن  اإلى قسمين يقف في نصفها، ثم إذا أراد أن يبـدأ رجـع إلـى األول، ثـم يأخـذ مـع الثـاني شـيئ  

يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ أخذ من الجملة األولى وربط بها الثانية، هذا يحصل بالنسبة إلى القراء الذين ال يسعفهم 
 النفس.

(: عنــدنا الوقــف القبــيح، والوقــف الحســن، وتقــدم التمثيــل لهمــا، وبقــي ماان قاابح أو ماان حساان أو تمااام، أو اكتفااا)
 الوقف التام والوقف الكافي.

وال معنـى، وهـذا  اقالوا عـن الوقـف التـام: أنـه هـو الوقـف علـى كلمـة لـم يتعلـق مـا بعـدها بهـا وال بمـا قبلهـا، ال لفظ ـ
 ، وآخر السورة، هذا وقف تام.يوجد عند آخر اآلي التي ال ارتباط لبعضها ببعض، وآخر القصة مثال  
ال معنـى،  -اأي: إعراب ـ- ان مـا بعـدها لفظ ـ)أو تمام أو اكتفا(: الوقـف الكـافي: هـو الوقـف علـى كلمـة انقطعـت عـ

ْرُهمْ }كـالوقف علــى:  ، تقــف عليهــا؛ ألن مـن الناحيــة اإلعرابيــة انتهــت، مــن [11، يــس:6]البقـرة:{..َأَأنااَذْرَتُهْم َأْم َلااْم ُتنااذ 
ُنوَن{}الناحية اللفظية انتهت،   لها تعلق من حيث المعنى، لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة. اَل ُيْؤم 

 أو اكتفاااااااااااا بحساااااااااااب المقاااااااااااام  .................................
 وبالساااااكون قاااااف علاااااى المحركاااااة 

 
 ................................. 

 يعني: مثلما صنع في آخر شطر البيت، األصل على المحركة .
 (، الوقف بالسكون، ويتعين متى؟ ألنه عندنا الوقف بالسكون.وبالسكون قف على المحركة)

 وزيااااااد اإلشاااااامام لضاااااام الحركااااااة  ...................................
 والااااااروم فيااااااه..................... 

 
 ................................. 

 فمتى يكون الوقف على السكون فقط؟ ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون اإلشمام؟ ومتى يجتمع الثالثة؟
 وبالساااااكون قاااااف علاااااى المحركاااااة

 
 إلشاااااامام لضاااااام الحركااااااةوزيااااااد ا 

 والااااااروم فيااااااه مثاااااال كساااااار ُأصااااااال   
 

 .............................. 
 : اإلشمام، السكون معروف: عدم الحركة، السكون عدمي، وهو عدم الحركة.أوال   
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أما بالنسبة لإلشمام: فهو كما قالوا: ضم الشفتين بال صوت عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة 
 هذا اإلشمام. ضمة.

وأمـا الــروم: فهـو إضــعاف الصـوت بالحركــة حتـى يــذهب معظــم صـوتها، فيســمع لهـا صــوت خفـي يســمعه القريــب 
 المصغي دون البعيد.

 هذا اإلشمام وهذا الروم، فمتى يكون هذا؟ ومتى يكون هذا؟ ومتى يجتمعان؟ ومتى يجتمعان مع السكون؟
والسكون فيمـا حـرك بالكسـر، وأمـا مـا حـرك بـالفتح فـال يجـوز فيـه تجتمع الثالثة فيما حرك بالضم، ويجتمع الروم 

 إال السكون.
 (، يعني: بالسكون فقط فيما حركته الفتح.وبالسكون قف على المحركة)
 (: الثالثة كلها في المتحرك بالضم.وزيد اإلشمام لضم الحركة، والروم فيه)
 دون اإلشمام.(، يعني: يزاد فيه إضافة على السكون الروم مثل كسر أصال)
ا(، يعني: ذان اإلشمام والروم، )ذان عنه(: في آخر الكلمة، )والفتح)  (، يعنـي: حظاال، )ا(: وجوب ـاذان عناه حتم 

 منعا.
 عرفنا ما للحركات الثالث؟

: الســكون، هــذا معــروف، أنــه لــيس بحركــة؛ ألنــه عالمــات اإلعــراب، اإلعــراب بالحركــات ثــالث، أمــا الســكون أوال  
ال مبنيًّـ انعم، يصير معرب ـ اعلى المضارع جازم   نعم، إذا أدخلت ، مجـزوم وعالمـة جزمـه السـكون، لكـن ا؟ معرب ـاوا 

ـاولذا يلجأ إليه فـي الوقـف، هـذا األصـل فيـه، لكـن إن كـان الموقـوف عليـه مضـموم   ؛السكون عدم حركة  ا، متحرك 
 إال السكون.  بضم جاز فيه األمور الثالثة، وبالكسر يجوز فيه األمران، وبالفتح ال يجوز

(، يعني: متى يكون الثالثة في المضموم، واالثنان في المكسور؟ إذا كانت الضمة والكسرة أصلية، أما إذا أصال)
ال مـا يـرد؟ ال يـر كانت طارئة؛ كالكسر اللتقاء الساكنين مثال   د، طيـب، ، الكسـر اللتقـاء السـاكنين يـرد فيـه الـروم وا 

 ، نعم، ال يرد، لكن إذا كان الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ما ذكر.تباع مثال  إذا كانت الضمة طارئة لال
اا(: الــروم واإلشــمام، )والفااتح ذان) اا(، )حظااال اعنااه حتم  ــاحتم  ، وحينمــا يقولــون: يجــب كــذا، هــل ا(، يعنــي: وجوب 

، أو يريــدون بــه تــأثيم المخــالف، أو أن هــذه هــي القاعــدة عنــدهم التــي ال ت تعــدى؟ لكــن هــل يقصــدون بــذلك التــأثيم
ال ما يأثم؟ يعني: من حيث قواعد الفـن  امثلما يقال: الفاعل يجب رفعه، لكن لو فتحه إنسان قال: جاء زيد   يأثم وا 

هــذا الوجــوب؛ ألنــه يقابلــه مــا ال حــتم فيــه، لكــن وجــوب التجويــد عنــدهم بعضــهم مــن هــذا النــوع، يعنــي: أنــه ممــا 
 جوب الوجوب الشرعي كما مال إليه ابن الجزري.يقتضيه حتمية هذا الفن وهذا العلم، وبعضهم يريد بالو 

(: فـي الوقـف علـى الهـاء التـي رسـمت تـاء، خلاف ارسام  (، يعنـي: فـي الوقـف علـى الهـاء، التـي بالتـاء، )في الها)
(، يعنــي: خــالف بــين القــراء؛ هــل يوقــف عليهــا بالهــاء، أو يوقــف عليهــا بالتــاء؟ هــل يوقــف عليهــا باعتبــار خلااف)

 يوقف عليها باعتبار رسمها؟ )هيهات(، )الالت( يختلفون في هذا.أصلها وأنها هاء، أو 
 وويكاااااااااااأن للكساااااااااااائي وقاااااااااااف  ..................................

 منهااااااا علااااااى اليااااااا................ 
 

 ............................. 
 (. يكأنهو(: يقف عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن كأن،  )وي ( ثم )كأن( حرف مستقل، )وي ) 



 

 

 

 

 

 44 

 

04 

 04 شرح منظومة الزمزمي 

( ويكأناه(، يعنـي: وقـف علـى آخـر الكلمـة، )وغيرهم قد حمال(، ويك أنه، )على اليا وأبو عمرو على، كاف لها)
(، وياك(، ومنهم من يقف علـى الكـاف )وي جعلها كلمة واحدة، وهؤالء قسموها إلى قسمين: منهم من يقف على )

( وغيارهم( وغيرهمـا، اآلن )وياكلـى الكـاف )(، وأبـو عمـرو وقـف عوي ومنهم من يجمعها، فالكسائي وقـف علـى )
 هم كم الذين تقدموا؟ نعم.

 .......طالب: .
(، فإمـا أن يكـون جمـع الضـمير باعتبـار الـرواة عـنهم، أو ألن االثنـين وغيارهماثنان؛ الكسائي وأبو عمـرو، قـال: )

 أقل الجمع، هذا أو هذا، فإذا فهم المعنى ال إشكال.
هم مـن القـراء، احتمـل السـبعة والعشـرة، وبعضـهم أيـش يبقـى؟ بعضـهم قـد حمـل، ( نعـم مـن السـبعة، غيـر قد حماال)

لكــن القســم الثالــث؛ ألنــه يكــون فيــه قســم ثالــث أيــش يصــير؟ ألن عنــدنا الكســائي لــه وقــف، أبــو عمــرو لــه وقــف، 
ال ال؟ ألنــه ذكــر  وبعضــهم لــه وقــف، الــبعض هــذا ينبــئ علــى أن مــن عــدا أبــي عمــرو والكســائي فــريقين، صــح وا 

 (.ويكأنهبقي بعض ثاني من البقية، لكن )غيرهم( يدل على أن جميع القراء غير هذين يقولون: )بعض 
 }ماااااااااالووقفاااااااااوا باااااااااالم نحاااااااااو: 

  
 ماااا عااادا المااااوالي هاااذا الرساااول{ 

ُساول  } )بالم نحو:(: أي القراء، ووقفوا(، )مال)  َفَماال  } ،[54]النسـاء:{َفَماا ل َهاُؤالء اْلَقاْوم }، ([5]الفرقـان:{َمال  َهاَذا الرَّ
يَن َكَفُروا  ، يعني مكرر في القرآن هذا، نعم، الوقف على أيش؟[36]المعارج:{...الَّذ 

 }ماااااااااالووقفاااااااااوا باااااااااالم نحاااااااااو: 
  

 ماااا عااادا المااااوالي هاااذا الرساااول{ 
 (، من هم السابقان؟السابقين) 

 .......طالب: .
 أبو عمرو والكسائي.

فمــازني عربــي، وأطلــق عليهمــا مــن المــوالي، للتغليــب، (: أمــا الكســائي فمعــروف فارســي، وأمــا أبــو عمــرو مااوالي)
 غلب أحدهما على اآلخر في الوصف، لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان أولى بوصف يشمل االثنين.

وهاذا ( مسـتقلة، )فماال(، فما؛ ومقتضى هذا على القراءة األولـى أن تكتـب )فعلى ما(، )السابقين فعلى ما وقفوا)
( فماال( يبـدأ بهـا، إذا وقفنـا )لهاذا الرساول( مسـتقلة، و)فماالقـراءة الثانيـة أن يكتـب )( مستقلة، ومقتضـى االرسول

ذا وقفنا على ما قلنا )  (، وكتبنا الالم مقترنة باسم اإلشارة.فمايبدأ بهذا الرسول، وتفصل الالم عن الهاء، وا 
 ...............فعلاااااااى ماااااااا وقفاااااااوا

 
 وشاااااابه ذا المثااااااال نحااااااوه قفااااااوا 

ُساول  }، يعنــي: ممـا ورد فــي القـرآن: (شابه ذا المثااال)  ، [54]النســاء: {َفَمااا ل َهاُؤالء اْلَقااْوم }، [5]الفرقــان: {َمااال  َهااَذا الرَّ
يَن َكَفُروا} فيـه مـا فيـه،  -رحمـه هللا تعـالى-،كـل هـذه علـى هـذا الـنمط. ومـا ذكـره النـاظم [36]المعـارج: {...َفَمال  الَّذ 
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ـففـي تقريـب النفـع، لمـن هـذا الكتـاب "تقريـ يكثـرون فـي التقريـب فـي التقريـب، مثـل تقريـب التهــذيب  اب النفـع"؟ دائم 
 عند أهل الحديث.

في "تقريب النفع" يقول: وقف أبو عمرو على ما، والبـاقون علـى الـالم، إال الكسـائي فلـه الوقـف علـى كـل منهمـا، 
(، والبـاقون علـى مااى )يعني: هو المؤلف جمع بينهما، جمع بينهمـا المؤلـف، وفـي التقريـب: وقـف أبـو عمـرو علـ

ــه فــي هــذا الوقــف؛ يعنــي يجــوز األمــرين،  ــه الوقــف عليهمــا، فهــذا يــدل علــى أن الكســائي ل الــالم إال الكســائي، فل
 (، وما عداهما على الحرف الثاني.ماالكسائي يجوز األمرين، وأبو عمرو يحتم الوقوف على )

 وفي النشر: جواز الوقف على كل منهما للجميع.
 رقاااااان والكهاااااف والنسااااااءوماااااال لااااادى الف

 
 وسااال تخفيااف علااى مااا حااج والخلااف رتاال 

(: مبتـدأ، مبتـدأ ماال( متعلق بمحذوف وهو مبتدأ ثـاني، )على ما(: مبتدأ، )مالهذا شرح شعلة على الشاطبية، )  
(: خبــره، أي: فــي علااى مااا حااج(: خبــره، )وحااج(: متعلــق بمحـذوف ومبتــدأ ثــاني، )وماااخبـره علــى الــذي ســيأتي، )

(: الخلااف رتاالفــي الســور األربــع، علــى لفــظ مــا حــج، أي: غلــب بالحجــة، والجملــة خبــر المبتــدأ األول، )الوقــف و 
 (: مبتدأ وخبر.الخلف رتلمبتدأ وخبر، والجملة خبر مبتدأ األول، )

َماال  }في الفرقـان:  }ما{: -تعالى–( من قوله على مايقول: أي: وقف أبو عمرو بال خالف، والكسائي بخالف )
ُسااول  َهااَذا ال يَن َكَفااُروا ، وفــي ســأل ســائل:[5]الفرقــان:{رَّ ، ألن الــالم حــرف جــر، فــال يفــر، [36]المعــارج:{..}َفَمااال  الَّااذ 

ــ}لهااذا الرسااول{بينهمــا وبــين المجــرور بهــا  لخــط المصــحف؛ لكــون الــالم رســمت فــي  ا، والبــاقون علــى الــالم اتباع 
( حـذفت اليـاء لكثـرة مـدارها فـي كالمهـم، فبقيـت ؤالءماالي ها(، )ماالالمواضع األربعة منفصلة، والعلة أن أصـل )

نمـا قـال: ) (، وعلـى ماا(؛ ألن وقـف الكسـائي جـاء علـى )والخلافالالم منفصلة، فكسروها لمشـابهتها الم الجـر، وا 
 .االالم أيض  

(، قـالوا: وهــو الــذي يقـف عليهــا بــدون تـردد عنــده أبــو عمــرو، مااا(، يعنـي: اآلن، الــذين وقفــوا علـى )الخلااف عنااه)
سواء  الكسائي الذي أجاز -وحجته: أن الالم حرف جر، واألصل في حرف الجر أن يقترن بما دخل عليه، غيره 

قالوا: هكذا رسمت في المصحف، واتباع الرسم أولـى، مـع  -األمرين، أو البقية الذين لم يجيزوا الوقف على الالم
رجوا الالم أن أصلها )لي( بالالم والياء، وهذا اسمه ش  رح شعلة على الشاطبية، من أسهل الشروح.أنهم خ 

 إلمالة ... النوع الثالث: ا
 *) الذي يظهر أن هناك نقص طفيف في نهاية الملف الصوتي (

 والسالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته.
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (7منظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح 
 

 معالي الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

بساام هللا الاارحمن الاارحيم، الحمااد هلل رب العااالمين، وصاالى هللا وساالم علااى نبينااا محمااد وعلااى آلااه وصااحبه 
 أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
 :-رحمه هللا-قال الناظم 

 اإلمالةالنوع الثالث: 
 َحااااااااااْمَزُة والااااااااااك َسائ ْي َقااااااااااْد  َأَمااااااااااالَ 

           
ا َأو َمااا    ْ  ْاعاالفاااالياااُء َأْصااُلُه  اْساااَم

ااااْم    َأنَّاااى ب َمْعَناااى كياااَف  َماااا  ب الَياااا ُرس 
        

 َحتَّاااى إ لاااى َلاااَدى َعَلاااى َزَكاااى الُتااااز مْ  
ااااااااااَواُهما  َلااااااااااْم ُيماااااااااا ل      إ ْخَراُجهاااااااااا س 

            
ل  إ     الَّ ب باااااااااااَْعض  ل َماَحلّ هاااااااااااَا اْعاااااااااااد 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 أما بعد:

، بعـد أن "النوع الثالث مان أناواع العقاد الثالاث، ماا يرجاع إلاى األداء"النـاظم:  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 النوعين األول والثاني: الوقف واالبتداء، شرع في الكالم على النوع الثالث؛ وهو اإلمالة.تحدث عن 

(، يفيدنا فـي معنـى األداء الـذي وقـع فيـه الخـالف؛ الوقـف واالبتـداء، يعنـي: لـو وقـف ما يرجع إلى األداءوقوله: )
ال مـا يـأثم؟ أو ابتـدأ مـن موضـع لـم يـذكر عنـه القـراء البـدء بـه، أو  إنسان على غير ما قرر الوقوف عليه، يـأثم وا 

أمال، وعادة إمامه الذي تلقى عنـه القـرآن علـى طريقتـه ال يميـل، قـل مثـل هـذا فـي المـد وتخفيـف الهمـز واإلدغـام 
 على ما سيأتي، هذه األنواع الستة هي موضوعات األداء.

ن كانت في األصوات معنوية، إال أن في ها شبه من اإلمالة الحسية، فالمائـل فالنوع الثالث: هو اإلمالة، اإلمالة وا 
غير المعتدل، األصل أن األلف إذا نطق بها على أنها ألف فهي معتدلـة؛ سـواء  كانـت ممـدودة أو مقصـورة؛ ألن 
األصل في األلف أنها ممدودة، والمقصورة ينازع فيها بعضهم، يعني في رسمها، بعضهم يكتبهـا ممـدودة بـاطراد، 

ن األصل فيها أنها ممـدودة، األلـف فـي األصـل عصـا، ولـذلك إذا تحـدثوا عـن الظـاء ( يكتبها باأللف؛ ألالضحى)
المعجمة قالوا: المشالة؛ ألن عليها شولة تشبه العصا، فاأللف األصل فيها أنها معتدلة، كونها تكتب على صورة 

ال فبعضــهم يطــرد كتابتهــا  تشــبه اليــاء أو علــى صــورة اليــاء هــذا علــى خــالف األصــل، وهــو مجــرد اصــطالح، وا 
 اباأللف ال بالياء، إذا تقررت كتابة األلـف علـى مـا يشـبه العصـا مـن الشـولة هـذه معتدلـة، لكـن إذا نطـق بهـا نطق ـ

 بين األلف والياء صارت مائلة، فاإلمالة المعنوية فيها شبه كبير من اإلمالة الحسية، واللفظ مطابق.
ة نوعان: كبرى، وصغرى، الكبرى: تنطق الفتحة قريبة من (، يعني: إمالة كبرى، فاإلمالحمزة والكسائي قد أماال)

الكسرة، واأللف قريبة مـن اليـاء، يعنـي: فـي وضـع متوسـط بينهمـا، والصـغرى: وهـي أن تلفـظ بـالحرف بحالـة بـين 
الفتحة واإلمالة، األولى: الفتحة قريبة من الكسـرة، والصـغرى: تكـون متوسـطة بـين الفـتح واإلمالـة السـابقة. والقـراء 
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نسبة لإلمالة وعدمها على قسمين: مـنهم مـن أمـال، ومـنهم مـن لـم يمـل، ابـن كثيـر مـا أمـال، وانتهينـا منـه، مـن بال
أمال؛ منهم المقل، ومنهم المكثر من اإلمالة، فالمقل قالوا: ابن عـامر وعاصـم وقـالون، والمكثـر: حمـزة والكسـائي 

مالتهما كبرى، وأبو عمرو وو  -هذا الذي صدر الكالم عنهما- مالتهما صغرى.وا   رش وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

 (: إمالة كبرى.حمزة والكسائي قد أماال)
 .ا(، أي: الحرف الذي أصله الياء ثم قلبت ألف  ما الياء أصله)
ن قرئت فعاال  أو أفعاال   ااسم  )  فال مانع. (: همزة أفعال همزة وصل، أفعال أصلها؛ لكنها تسهل للنظم، وا 
سى وعيسى، أو فعال أو أفعال؛ مثل: سعى ورمى ويخشى، هذا ما أصله الياء، أما مـا أصـله الـواو (: كمو ااسم  )

فال يمال، إذا كان أصـله اليـاء يمـال، أمـا إذا كـان أصـله الـواو مثـل أيـش؟ الربـا، الربـا وعصـا ودعـا، هـذه كلهـا ال 
 تمال.

 (، بمعنى: كيف، وبمعنى: متى.أنىفعال )إضافة إلى ما أصله الياء من األسماء واأل ا(، أي: أمال أيض  أنى)
 .[44]يوسف:فى{سَ ا أَ }يَ (، يعني: في المصحف العثماني: ما باليا رسم(، )أنى بمعنى كيف ما باليا رسم)
التازم (، مـن الـذي يمـال، لمـاذا؟ ألن الحـروف ال حـظ لهـا فـي اإلمالـة، )حتى إلى لدى على زكى التزم، إخراجها)

 (.إخراجها
 وى حمزة والكسائي لم يمل إمالة كبرى.(، أي: سسواهما)
 (، أي: اإلمالة المناسبة.إال ببعض لمحلها اعدل(، يعني: مواضع يسيرة، )إال ببعض)
 (، أي: ذلك البعض.لمحله)
وأبا بكر  ايعني: ال تمل وال تجر عن الطريق فتأتي باإلمالة في غير محلها، وذلكم ألن أبا عمرو وورش   (،اعدل)

ــ يســيرة ال تتعــدى هــذه المواضــع، يعنــي: ليســت إمــالتهم قاعــدة  :مــالوا فــي مواضــع معــدودة، يعنــيأ اوهشــام   اوحفص 
مطــردة؛ إنمــا أمــالوا بعــض الكلمــات، بخــالف حمــزة والكســائي القاعــدة: أن مــا أصــله اليــاء مــن األفعــال واألســماء 

 يمال عندهم.
يجمعهــم بلــد، مــا يلــزم أن يجمعهــم يوجــد اآلن مــن العــرب مــن عنــدهم نــوع إمالــة، حتــى فــي كالمهــم العــادي، هــم 

 قبيلة.
 ........طالب:
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ااا َمان َثُقَلااْت }ال، إمالـة ليسـت علـى قاعـدة لكنهــا صـارت لهجـة عنـدهم، هـذا مثــل الطفـل الـذي رفـض أن يقـرأ:  َفَأمَّ
يُنُه{ ـه؛ ألنـه يظـن [6]القارعة:َمَواز  يُناهُ }، قال: ال، موازين  جـة القصـيم، لهجـة أهـل القصـيم هـذه، هـو مـا يبـي له {َمَواز 

 ها في أمثلة شواهد عربية كثيرة، نعم، اقرأ المتن.لمث
 أحسن هللا إليكم.
 النوع الرابع: المد

 َنااااْوعان  َماااا ُيوَصاااُل ، َأو َماااا ُيْفَصااالُ 
        

َماااااا    َحْماااااَزُة ، َوْرش  َأْطاااااااَوُل    وف ْيه 
ااااااام  ، َفَبْعاااااااَدُه ابااااااُن  َعاااااااام ر     َفَعاص 

                 
و َحاااار ى  َمااااعَ    الك َسااااائ ْي، َفااااَأُبو َعْماااار 

ْل   ُناااااوا فااااي الُمتَّاااااص   وَحااااْرَف َماااادّ  َمكَّ
              

االْ  اُطاارَّ    ، ولك ااْن ُخْلُفُهااْم   فااي الُمْنَفص 
(، والمد المدفي النوع الرابع من األنواع المتعلقة باألداء، من أنواع العقد الثالث: ) -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  

ذا قيـل لـك: مـا المـط؟ تقـول: هـو المـد، والمـراد وا لمط بمعنى واحد، فإذا قيل لك: ما المد؟ تعرفـه بـاللفظ اآلخـر، وا 
بالمد: الزيادة فيه، األصل أن المد، المد العادي الطبيعي، كم حركة؟ حـركتين، ولـذلك يقولـون: المـد الطبيعـي أنـه 

عنـى هـذا الكـالم؟ حـركتين، نعـم، سـت حركـات، وهنـي ألف واحـدة، وفـي ألفـين وألـف ونـص وثالثـة ألفـات، أيـش م
 ثالث ألفات، هذا أعلى المد.

فالمراد بالمد هنا: الزيادة على القدر الطبيعي من المد الذي هو ألف واحدة عندهم، لكن فـي الـنظم ولـه ظروفـه،  
عـادي، لكـن قـد يحتـاج من تكلم بالكالم العادي، النظم وله ظروفه؛ ألنه كالمد الطبيعي موجود فـي كـالم العـرب ال

 في المد إذا كان في النظم أن يقصر، يقصر عن األلف الواحدة، وقد يطوى حرف المد للحاجة إلى وزن البيت.
ال يكـون إال فـي الحـروف الثالثـة؛ حـروف العلـة: األلـف والـواو واليـاء، وضـده القصـر؛ وهـو  وضد المـد، المـد أوال  

 ترك تلك الزيادة.
 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 

 نوعااااااااان مااااااااا يوصاااااااال أو مااااااااا يفصاااااااال
 

 .......................................... 
(، يعني: المنفصل، والمراد بالمتصل: ما يكون فيه حرف المـد والهمـزة وما يفصل(، يعني: المتصل، )ما يوصل) 

و مــا يكـون فيــه المــد فـي كلمــة واحـدة، نحــو: شــاء، وسـوء، فــي كلمــة واحـدة، نعــم، شـاء، ســوء، وأمــا المنفصـل: وهــ
 .}بما أنزل هللا{والهمزة في كلمتين: 

بالنسبة للحكم: المتصل حكمه الوجوب، والمنفصل جائز، هذا واجب وهذا جائز، يعني: هل يجب علـى اإلنسـان 
 ( ست حركات؟ كم؟ أصل المد أربعة، لو مدها ثالث؟سوءأن يمد )
 .......طالب:
 أصله واجب، هذا مد واجب. ،ال، ال
 .......: .طالب

أنـــا أريـــد مـــن تقريـــر الوجـــوب؛ هـــل هـــو الوجـــوب المعـــروف عنـــد الفقهـــاء؟ بمعنـــى: أنـــه يـــأثم تاركـــه، أو الوجـــوب 
المعروف عند النحاة؛ الفاعل يجب رفعه؟ يعني: هل وجوب اصطالحي؟ يعني: ما يأثم؛ ألن هذا نـوع مـن أنـواع 

 ، هاه.-ثم نرجع إلى مسألته-األداء 
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 .......طالب: 
 د القرآن آثم(، أيش معنى هذا كالم بالنص؟ نعم.و من لم يجال، ال )
 ........طالب: 

، لكــن أنــا أريــد، هــم قــالوا المتصــل -إن شــاء هللا تعــالى-هــذا الــذي هــو األداء، الــذي أطلنــا الكــالم فيــه وال نعيــده 
ي؟ كثيـر واجب، والمنفصل جائز، هم قـابلوا الواجـب بالجـائز، هـل معنـى الوجـوب هـذا وجـوب شـرعي حكمـي فقهـ

من القراء ومن يبحثوا في هذه العلوم يقول: وأما حكمه الفقهي فينظر فيه عند الفقهاء، ما يقول مثل هذا يقولون، 
إيه، أيش معنى هل؟ معنى هذا أنهم يجزمون بتأثيم من لم يجود؟ ال يجزمون، إيه، لكن أثمه وقال: حرام عليـك، 

{ }: -جل وعال-هللا قال: حرام عليك أن تفعل، إيه لو تمسكوا بقول  ، أمـر بالترتيـل، [4]المزمل:َوَرتّ ل  اْلُقْرآَن َتْرت يال 
 وال يتمكن اإلنسان من الترتيل إال على هذه الكيفية، هذه يمكن أن يستمسك بها، أما مسألة أداء، هاه.

 ؟... ما هو بدليلطالب: 
هـذه تحتـاج إلـى مسـجالت يـا إخـوان، تحتـاج  ، أمـا مسـألة أداء وكيفيـاتاهذا ما أعرف أقوى من هذا الدليل إطالق  

مختلف في صـحته وضـعفه، ونبـي نـأثم األمـة مـن أجلـه،  -رضي هللا عنه–إلى مسجالت، وأثر عن ابن مسعود 
 هذا شيء ثاني.

(، على كـل حـال اللـي يشـارك وعنـده شـيء هـذا يشـكر علـى هـذا، مـا هـي بمسـألة نوعان ما يوصل أو ما يفصل)
، هـذا عكـس، الـذي لـه عنايـة فـي هـذه األمـور، ويهـتم اأبـد   ،ال ،ي أنه يصير مـذموم، الكوني أختلف معه في الرأ

... المسـألة مسـألة اأبـد   ،ال ،بها، هذا ال شك أنه له عناية بكتاب هللا، وال يعني هـذا أنـه إذا عـارض أو خـالف، ال
 دين.بحث، ويمكن كثير منكم أفضل مني ألف مرة في هذه األبواب، المسألة مسألة علم و 

 (: المتصل والمنفصل.نوعان ما يوصل أو ما يفصل)
 )الضـالين((، يعني: من غيرهما، ولهما ثالث ألفات، يعني: ست حركات، طيـب لـو وفيهما حمزة وورش أطول)

كم تمد؟ ست، إيه، لكن ما يوجد اآلن من المشايخ ما يمدها أكثر من ذلك؟ كثير، يمدونها أكثر من هذا إلـى أن 
عــن القــارئ، فــال شــك أن االلتــزام بالقواعــد المعروفــة المتعــارف  نفــس المتــابع ينقطــع فضــال   اأحيان ــينقطــع الــنفس، 

عليهــا عنــد أهـــل الفــن هــو األصـــل، وهــم يجعلــون المـــدود يحكمهــا الوقــف، قلـــت بــاألمس: مــن أكثـــر القــراء الـــذي 
تهم للكلمـة فـي درج الكـالم وهـو نسمعهم ال سيما إذا كانوا في الصالة، أو يبي ينهون القراءة على أي حال، فقـراء

يقرأ بعدها أقصـر مـن قراءتـه إذا أراد أن يقـف، والحكـم التجويـدي يختلـف هـذا عـن هـذا؟ األصـل مـا يختلـف، وقـل 
مثــل هــذا فــي تكبيــرات الصــالة، تختلــف مــن انتقــال إلــى آخــر، وتعــود النــاس علــى هــذا، ولــو خولــف هــذا األمــر 

 ن.ن األمور المتروكة التي لم يرد فيها شيء وال تحديد بي  الضطربت صالة كثير من الناس، فلعل هذا م
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 (: من غيرهما، ولهما ثالث ألفات، أي: ست حركات.حمزة وورش أطول)
 (: يليه في الطول، يليهما في الطول، فعاصم بعده.فعاصم)
كــات، (، ولهمــا ألفــان قــدر أربــع حر فعاصاام فبعااده اباان عااامر مااع الكسااائي(، )فبعااده اباان عااامر مااع الكسااائي)

 الحركات يضبطونها بأي شيء؟ بالعد، نعم.
 ........طالب: 

ال ما هو بمأثور؟  وهذا مأثور ومتواتر وا 
 ........طالب: 

 العد واالنقباض واالنبساط.
 .......طالب: 

إيــه، ألننــا نريــد أن نرجــع كيفيــة نختلــف فيهــا ونعيــدها إلــى شــيء ال نعرفــه، وكلهــا فــي إطــار الجــائز، هــاه، الــذي 
عليه األجر العشر حسنات، يعني: الترتيل والحدر كله يضمن عشـر حسـنات، نعـم، يبقـى أن الترتيـل قـدر يترتب 

 ، فكل شيء له أجره.ازائد، التدبر قدر أكبر، العمل واالستنباط أكبر أيض  
 (: وله ألف ونصف، يعني: ثالث حركات.فأبو عمرو)
 (، أي: حقيق وجدير.حري )
(، يعنـي: فـي المـد المتصـل، أي: جعلـوا حرف مد مكنوا في المتصل(، )كنوام(: حرف مفعول مقدم، )وحرف مد)

 له مكانة.
نما الخالف في القدر. ا(، أي: جميع  اطر  )  من غير استثناء، وا 
 (، يعني: إذا جاء المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى.ولكن خلفهم في المنفصل)
نحـن لـو ذهبنـا نفصـل وننقـل -لطبيعـي؛ كقـالون والسوسـي (: فمنهم من لم يمـد وال يزيـد علـى المـد افي المنفصل)

 ، ومنهم من مد وهم الباقون، نعم، اقرأ.اوابن كثير أيض   -كل ما قيل معناه لن ننتهي أبد
 أحسن هللا إليك.

 النوع الخامس: تخفيف الهمز.
 َنقاااااااْال  َفا ْسقااااااااَاط  وا  ْباااااااادال   ب َمااااااادّْ  

                     
اااااااْنس  َماااااااا تَ   اااااااْن ج   َلتاااااااْاُه َكياااااااْاَفَما َوَردْ م 

ْيل  َفَقااااااْط     اااااا  ف ااااااْيه  َتْسااااااه   َنْحاااااُو َأئ نَّ
                     

ع   َساااااااااَقطْ    َوُربَّ َهاااااااااْمز  فاااااااااي َمااااااااااواض 
ْيااااااااااااَماء     ْمااااااااااااز  واإل   وُكااااااااااااَل َذا ب االرَّ

                      
 إ ْذ َبْساااااااااااُطها فااااااااااي ُكاااااااااااُتب   القاااااااااااُرَّاء   

،  تخفياف الهمازة"في النوع الخامس من أنواع العقـد الثالـث، ممـا يتعلـق بـاألداء:  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  
 ما الفر، بين التخفيف والتسهيل؟

أنــواع التخفيــف، التخفيــف يكــون بأربعــة أشــياء: بالنقــل،  ،التســهيل: نــوع مــن أنــواع التخفيــف، وذكرهــا األنــواع األربعــة
 هيل.وباإلسقاط، وباإلبدال، وبالتس

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
باااااااااادال بمااااااااااد   نقاااااااااال فاسااااااااااقاط وا 
 

 ............................. 
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)مـن النقل: هو نقل الحركة، نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها من ساكن، مثاله: نقل حركتها إلى ما قبلها من سـاكن: 
ل ح  )آمنوا(،   طيب، هذا نقل. .(ق د  أ ف 

، النقل إذا كان مـا قبلهـا مـن سـاكن حـرف لـين، واإلسـقاط اإذا كان آخر الكلمة ساكن   ( إسقاط الهمزة، وذلكفاسقاط)
لإلسقاط، وفيه نقـل؛ ألن الـدال أصـلها  [1]المؤمنون:{}َقْد َأْفَلحَ إذا كان الساكن غير حرف مد وال لين، ولذلك مثلوا: بـ

 ، اآلن: )ق د ف(، ما أسقطت الهمزة؟ نعم.ساكنة ونقلت حركة الهمزة إليها، يعني: إذا اجتمع همزتان تسقط إحداهما
 طالب: ...

الــذئب؛ ينطقهــا  -وهــذا فــي التســهيل-لكنهــا أســقطت، نقــل حركــة، هــذا نقــل حركــة، لكــن إســقاط الهمــزة، الكســائي 
الذيب، الذيب بالياء، ومن الطرائف أنه سئل: لم ال تهمز الذيب؟ قال: أخاف أن يأكلني، هذا يسـمى أيـش؟ تسـهيل 

، وقلنا [1]المؤمنـون:{}َقْد َأْفَلحَ يومنون، هذا أيش؟ إبدال، لكن هذه أمور متداخلة، يعني: إذا قلنا بالنقل:  إبدال، مثل:
هو إسقاط؛ ألن الهمزة سقطت، نعم، هي نقـل، طيـب والنقـل، إذا وقفنـا علـى )قـد( مـا نقلنـا، يعنـي: هـل النقـل  اأيض  

 من جنسه.يكون بالوصل فقط دون اإلسقاط، اإلبدال للهمزة بحرف 
بدال بمد) (: إبدال الهمزة بحرف من جنس ما تلتـه الهمـزة، علـى أي حالـة تلـت؛ مـن فـتح أو ضـم أو نقل فاسقاط وا 

 كسر، وذلك مثل: يومنون، ومثل: الذيب.
(: ائذن لي، مؤتفكة، األمثلة كثيرة، نحو: أئنا، أئنا فيـه تسـهيل فقـط أئنـا، ومـاذا )بمد، من جنس ما تلته كيفما ورد

، كثير طيب، من هذا الكثير فيـه اإلبـدال، نعـم، إدخـال األلـف بينهمـا. مثـل هـذه األمـور ال شـك أن أنذرتهم{؟}أفي 
، مــن االهتمــام بــالقرآن، وال شــك أن الــذي يهــتم بهــا أن هــذا مــن -جــل وعــال-االهتمــام بهــا مــن االهتمــام بكتــاب هللا 

ولـذا  ؛عظمى؛ وهـو االسـتنباط والعمـل يكـون مفضـوال  عالمة توفيقه، لكن يبقى أن االهتمام بها على حساب الثمرة ال
اتجه في أول أمـره بكليتـه إلـى علـم القـراءات، فنهـاه البـدر بـن جماعـة، ومجمـوع  -رحمه هللا تعالى-الحافظ العراقي 

من أهل العلم قالوا: إن هذا تعب، وثمرته أقل من التعب الذي يصرف إليـه، فانصـرف إلـى علـم الحـديث، لكـن هـذا 
ــا نتــرك القــرآن، ونعمــد إلــى األحاديــث، ال، ال شــك أن العنايــة بهــذه األمــور مــن الكــالم  ال يؤخــذ علــى إطالقــه، وأنن

، ومعرفتها بالنسبة لألمة فرض كفاية، كغيره من العلوم إن لم يكن أهم من غيره من -جل وعال-العناية بكتاب هللا 
رة العظمـى مـن معرفـة النصـوص وهـو االسـتنباط، العلوم، لكن يبقى أن مثل هذه األمور ال تكون علـى حسـاب الثمـ

ال ال شــك أن معرفــة هــذه األمــور والعنايــة بهــا مــن تحقيــق حفــظ هللا  ال مــاذا يســتفيد  -جــل وعــال-وا  لهــذا الكتــاب، وا 
من الناحية العملية؟ هـو يقـرأ علـى قـراءة واحـدة، ثـم بعـد ذلـك  }أأنذرتهم{طالب علم إذا عرف األوجه كلها اللي في 

، ال شـك أن الثمـرة أقـل مـن ثمـرة فهـم المعنـى والعمـل بـه فيمـا قـرره (أنذرتهمـ)نقول لـه: تعتنـي بهـذه األوجـه الجـائزة بـ
اس، ويبـين لهـم أهل العلم. واحد من الطالب له عناية بالقرآن يقول: إن هذا علم قليـل الثمـرة، وهـو ديدنـه؛ يقـرئ النـ
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األوجه على القراءات، ويقول: قليل الثمرة، لكن مثل هذه األمور مثلما ذكرنا: أن العناية بها من العناية بكتاب هللا، 
 ومعرفتها من فروض الكفايات على األمة، ويبقى أن الثمرة العظمى هي: الفهم واالستنباط. 

 نحاااااااو أئناااااااا فياااااااه تساااااااهيل فقاااااااط 
 

 ....ورب هماااااااااااااااااااز..............  
 متحرك كائن. 

.............................. 
 

 ..............فاااااي مواضاااااع ساااااقط 
بال نقـل وال إسـقاط، يعنـي: بـال نقـل وال إسـقاط، مثالـه، يعنـي مـا هـو بإسـقاط علـى القاعـدة، يسـقط ال علـى القاعـدة،  

هنــاك مطالبـات كثيـرة مـن أدبــاء  أقـول: الرسـم تـوقيفي وال يخضــع لقاعـدة أي علـم مـن العلــوم، فنقـول: الرسـم، ولـذلك
وأشباههم أن يكتب القرآن بالكتابة اإلمالئية المعروفة المتداولة، يقـول: ليسـهل تعلمـه مـن قبـل الصـبيان، نقـول: ال،  

َذل ااَك َمااا ُكنَّااا }ال يجــوز تغييــر الرســم ولــو خــالف القواعــد فــي العلــوم األخــرى، يعنــي: مــا يعــدل علــى ضــوء القواعــد، 
بــدون يــاء، وأمــا إذا مشــينا وجرينــا علــى القواعــد العربيــة، أقــول: لــو جرينــا علــى القواعــد العربيــة  [64هــف:]الك ..{َنْبااغ  

 )نبغي( ما يوجد ما يقتضي الحذف.
(، يعني: باإلشـارة، يعنـي: هـذه إشـارات وجيـزة تناسـب بالرمز واإليماء(، يعني: كل هذا الكالم الذي تقدم، )وكل ذا)

 (.لبسط والتفصيلال باهذا المختصر، يعني: )
(: بسط هذه األمور موجود في كتب القراء، إنه موجود في كتب القراء، كتب القراءات فيها التفصيل لهذه وبسطها)

 األمور، أما هنا فالقواعد وأمثلة يسيرة.
 

 أثابكم هللا.
 النوع السادس: اإلدغام

 في ك ْلَمة  َأو ك ْلَمَتاْين  إ ْن َدَخالْ  
  

ْثااال  ُهااا    و االْدَغااااُم ُيَقااالْ َحاااْرف  ب م 
َما   و ب َها َلاْم ُياْدغ   َلك ْن َأُبو َعْمر 

 
ااااا   اااااَعْين   َنصَّ  ُعل َمااااااا  اإ الَّ ب َموض 

؛ وهو األصل فيـه إدخـال شـيء  اإلدغام في النوع السادس من أنواع العقد الثالث:  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  
يقال له فيما يقابل اإلدغام الفـك واإلدغـام. وعلمـاء البالغـة إذا في شيء، يعني: إدخال حرف في مثله، وهنا شيء 

ولذا قالوا: إن قول: الحمد هلل العلي األجللي،  ؛أمكن اإلدغام فالفك عندهم مفضول، الفك عندهم مفضول ال فاضل
بالفك،  اوأحيان   باإلدغام ابالفك هذا ليس ببليغ؛ ألنه يمكن اإلدغام، مع أنه جاء في بعض الكلمات في القرآن أحيان  

مــن مــا يجــوز األمــرين، يرتــد ويرتــدد، يعنــي: جــاءت بالفــك وجــاءت باإلدغــام مــع إمكــان األمــرين، فــدل علــى جــواز 
 األمرين على حد سواء؛ ألنه جاء في أفصح الكالم.

 :..........طالب
نــاف لقواعــد البالغــة، ال، ال مــا يســتطيع، لكــن هــم قــرروا فــي كتــبهم أنــه إذا أمكــن اإلدغــام فالفــك مفضــول، يعنــي: م
، يعنـي: دليلنـا علـى انقول: جاء الفـك مـع إمكـان اإلدغـام ولـيس بمفضـول فـي أفصـح الكـالم، بـدليل أنـه جـاء مـدغم  

ر سخ  ، هو الذروة القرآن ينبغي أن تخضع جميع العلوم لما جاء في القرآن، البالغة ت  اإمكان اإلدغام أنه جاء مدغم  
ذا اختلفـت القاعـدة مـع مـا فـي لخدمة القرآن، وتستنبط قواعدها  من القرآن، النحو كـذلك تكـون األمثلـة مـن القـرآن، وا 
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ْت{}القاعـدة، يعنـي فـي مثـل قولـه:  تالقرآن تغيـر  اَماء انَشاقَّ ، نقـول: ال بـد  مـن تقـدير؛ ألن إذا ال [1]االنشـقا،:إ َذا السَّ
تــاج إلــى هــذا التقــدير؟ ألنهــم أخضــعوا اآليــة يليهــا إال الفعــل، فــال بــد  أن نقــول: إذا انشــقت الســماء انشــقت، لمــاذا نح

 بشيء من التكلف. القواعدهم، وأجابوا عن ما خالف القواعد بالتقدير، وأحيان  
جاء الفك واإلدغام في كلمة واحدة في أفصح الكالم، لكن هم يطلقون، يقولـون: إذا أمكـن اإلدغـام فالفـك مفضـول، 

 نقول: من هذه الحيثية يستدرك عليهم.
 .......... طالب:

 كيف تعرب؟ ما أعرابها؟
 .......طالب: .

بهذه  ايكون مفرغ   االواو في )فعلوه( يا أخي، يعني: قليل مستثناة من الجمع من الواو، ما هي مستثناة من الواو؟ إذ  
 (، لكنه ليس بموجب.لقلنا: )فعلوه إال قليال   اموجب   الصفة لكنه ليس بموجب، يعني: لو كان استثناء  

عربية ينبغي أن تخضع للقرآن، ومن أنفع ما يعين طالب العلم على فهم قواعد العربية التطبيق على القرآن، علوم ال
، وراجعـت شـروحها وحضـرت الـدرس، وصـارت عنـدك أهليـة فـي النحـو؛ ولـتكن األجروميـة مـثال   اكيف؟ درست كتاب  

لها، ثم بعد ذلـك طـابق إعرابـك بكتـب إعـراب وأرضية لفهم مبادئ هذا العلم، إذا انتهيت من ذلك أعرب الفاتحة بكام
آخـر أكثـر مـن أوغـل  االقرآن، إذا تطابق هذا مع هـذا فتكـون حينئـذ ضـمنت أنـك أتقنـت، ثـم بعـد ذلـك إذا قـرأت كتاب ـ

 في إعراب القرآن، وطابق ما تصنعه من إعراب على كتب إعراب القرآن.
ال الشذور؟ الذي أعرب قص هـل هـو  -وهللا أني نسيتها-ار السور في آخر الكتاب ولذا الذي يميز شرح األزهرية وا 

 الشذور أو األزهرية أو شرح األزهرية.
 المقصود: أن مثل هذا يعين طالب العلم على تقرير ما درسه من العلم النظري.

يعنـي: ويكـون هـذا الحـرف مثـل  -رحمـه هللا تعـالى-األصل في اإلدغـام: أنـه إدخـال حـرف فـي مثلـه، يقـول النـاظم 
 غم فيه أو مقارب له، ويكون في كلمة أو كلمتين.المد

 (.وكلمة بها كالم قد يؤم: كلمة: )ا(، كلمة يقال لها أيض  أو كلمتين إن دخل(، على وزن سدرة، )في كلمةيقول: )
 فااااااي كلمااااااة أو كلمتااااااين إن دخاااااال 
 

 حاااااارف بمثاااااال هااااااو..............  
(، يعنــي: يقــال لــه: إدغــام، يقــال لــه: اإلدغــام، م يقاالهااو اإلدغااا(، يعنــي: بمثلــه، )حاارف  بمثاال(، )إن دخاالبمثــل ) 

 ويسمى اإلدغام.
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(، لكاان أبااا عماارو(، لكــن هــذه المخففــة مــن الثقيلــة، ولــو كانــت غيــر مخففــة لنصــب مــا بعــدها، )لكاان أبااو عماارو)
َران  }( فقــل العمــل: إنوخففــت فقــل عملهــا، وخففــت ) لكــن ، خففــت )إن( فقــل العمــل، [63]القصــص:{إ ْن َهااَذان  َلَساااح 

 مثلها من أخواتها.
نفي من حيث المعنى، وقلب حرف نفي،  ا( لم حرف أيش؟ جزم، وأيض  لم يدغما(، )لكن أبو عمرو بها لم يدغما)

( بعــد لــم؟  واأللــف، كيــف تكــون ألــف إطــال، بعــد فعــل مجــزوم؟ األلــف اإلطــال، ياادغماوجــزم وقلــب، مــن يعــرب )
ــواإلشــباع كلــه يــأتي لمجــانس بعــد فتحــه، ألــف أيــش؟ ي ، مثلهــا: اعنــي: منقلبــة، أصــلها نــون التوكيــد الخفيفــة قلبــت ألف 

(، لكـن مـن حيـث المعنـى، المسـألة مسـألة لن يدغما، بعضهم يقول: لو قال: لن، كان أصح، )[15]العلق: {َلَنْسَفع ا}
مضـــي، ولـــن يـــدغما فـــي المســـتقبل، وعلـــى هـــذا؛ إمـــا أن تبـــدل، أو تقـــرض، )لـــم( معنـــى، أو عمـــل )لـــن( تتقـــارض 

 وف، أو يقال: إن األلف منقلبة عن النون نون التوكيد الخفيفة.الحر 
اااا) (، يعنــــي: النصــــين، وهمــــا متقاربــــان فــــي النطــــق والصــــورة: علمااااا(، يعنــــي: بــــالنص عنــــه، )اإال بموضااااعين نص 

ااَكُكمْ  أدغــم  ، أبــو عمــرو ال يعــرف عنــه اإلدغــام إال فــي هــذين الموضــعين[42]المــدثر:{َسااَلَكُكمْ }، و[211]البقــرة:{}مََّناس 
 : ما سلكم، نعم، اقرأ العقد الرابع.افيهما فقط، هاه، اقرأ: مناسكم، وأيض  

 
 أثابكم هللا.

 األول والثاني: الغريب والمعرب. العقد الرابع: ما يرجع إلى األلفاظ وهي سبعة أنواع:
ْيااااااااااااب     ُيْرَجاااااااااااُع ل لنَّْقاااااااااااال  َلاااااااااااادى الَغر 
 

ْيااااااااااب      ْشااااااااااكاة   فااااااااااي  التَّْعر   َمااااااااااا َجاااااااااااَء ك الم 
َل ، ُثاااااااااااااامَّ الك ْفاااااااااااااالُ    ااااااااااااااج   َأوَّاُه ، والسّ 

 
 كااااااااااااااذلَك الق ْساااااااااااااااطاُس  وهااااااااااااااَو  الَعاااااااااااااااْدلُ   

 وَهاااااااااااااذه  وَنحَوَهاااااااااااااا َقاااااااااااااْد َأْنَكاااااااااااااَرا  
 

ْفق  قااااااااااااااالوا :     احااااااااااااااذراُجْمُهااااااااااااااوُرُهْم بااااااااااااااالو 
ماا وهـو ) ما يتعلق بالعقد الثالث مما له صـلة بـاألداء، انتقـل إلـى العقـد الرابـع: -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الناظم  

(، يعني: ألفاظ القرآن، وهو سبعة أنواع: النوع األول والثاني: الغريـب والمعـرب، الثالـث: المجـاز، يرجع إلى األلفاظ
 والرابع: المشترك، والخامس: المترادف، إلى آخره.

عــرب: مــا : الكلمــات الغامضــة التـي تحتــاج إلـى بيــان وتفســير، الغريـب: مــا يحتـاج إلــى بيــان وتفسـير، والم(الغرياب)
 جاء من لغات أخرى فالكته ألسنة العرب وعربوه، فصار من استعمالهم.

فن ونوع مـن أهـم المهمـات؛ ألنـه هـو الوسـيلة  -وقول مثل هذا في غريب الحديث-، يعني: غريب القرآن (الغريب)
 لفهم النصوص، يعني: معرفة الغريب هو الوسيلة لفهم النصوص.

غريب الحديث وغريب القرآن أهم، قالوا: هـذا الفـن جـدير بـالتحري حـري بـالتوقي،  وهذا النوع كما قال أهل العلم في
أيش معنى هذا الكالم؟ يعني: أن طالب العلم عليـه أن يهـتم بـه مـن جهـة، وأن يحتـاط لنفسـه مـن جهـة أخـرى، فـال 

س عنــده بهــا ولــي -عليــه الصــالة والســالم-أو مــن كــالم نبيــه  -جــل وعــال-يهجــم علــى كلمــة يفســرها مــن كــالم هللا 
 أصل يرجع إليه.
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اإلمام أحمد يسأل عن معنى حديث أو معنى كلمة، فيقول: "سلوا أهل الغريب"، واإلمام أحمـد الـذي يـروي سـبعمائة 
ألف حديث، ومعلوم أنه إذا جاء لفظ من هذه األلفاظ التي يرويها عنده من طرقه العشرات بل المئات التي يوضـح 

 .ابعضها بعض  
، قـال: "أنـا ))الجـار أحـق بسـقبه((فظ ستة عشر ألف قصيدة، لما سئل عن السـقب فـي حـديث: واألصمعي وهو يح

، لكــــن العــــرب تــــزعم أن الســــقب: هــــو اللزيــــق"، يعنــــي: الجــــار -صــــلى هللا عليــــه وســــلم-ال أفســــر كــــالم رســــول هللا 
 المالصق.

ذا كـان هـذا فـي الحـديث ففـي القــرآن مـن بـاب أولـى، وليحـذر طالـب العلـم كـل الحــذر أن  فهـم يحتـاطون ألنفسـهم، وا 
أن معنــى هــذا اللفــظ  -جــل وعــال-يهجــم علــى كتــاب هللا فيفســر غريبــه دون أن يرجــع؛ ألنــه حيئنــذ يتقــول علــى هللا 

 كذا.
وألف في الغريب الكتب الكثيرة؛ منها: غريب القرآن البن قتيبة، ومنها: غريب القرآن للهروي، ومنها: المفردات في 

البـن عزيـز السجسـتاني، وهـذا أطـراه  -اوهـو مختصـر جـدًّ -فهاني، ومنها: غريب القـرآن غريب القرآن للراغب األص
 على اختصاره. ا، أثنوا عليه ثناء كبير  االعلماء بالمدح، وهو كتاب مختصر صغير جدًّ 

يعتني بها طالب العلم، ومن أفضلها: كتاب غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم،  اكتب غريب الحديث أيض  
ريــب الحــديث للخطــابي، وغريــب الحــديث للهــروي، النهايــة فــي غريــب الحــديث البــن األثيــر، الفــائق فــي غريــب وغ

الحديث للزمخشري، كتب كثيرة في الغريب، فليس ألحد حجة، قل ما وجدت، تجد، ابحث. الصحابة لما قال النبي 
، تبــاحثوا فــي حســاب وال عــذاب(())ســبعين ألــف يــدخلون الجنــة بغيــر إن مــن أمتــه:  --عليــه الصــالة والســالم--

المراد بالسبعين من غير مرجع وال مصدر يرجعون إليه، ولغتهم ال تسعفهم في هذا، تسعفهم اللغة في تفسير هـذا؟ 
بين أظهـرهم؛ ألنـه قـال  -عليه الصالة والسالم-ال تسعفهم، لكنهم أهل تحري وتوقي وتثبت، يعني: لو أن الرسول 

قــالوا: لعلهــم كــذا، لعلهــم كــذا، لعلهــم كــذا، "، يعنــي: يتــداولون اآلراء، "النــاس يــدوكون  فبــات"الحــديث ودخــل المنــزل، 
 لم يجزموا بشيء. ؛ ألنهم"ولم يثرب عليهم -عليه الصالة والسالم-فخرج النبي 

، نــه إذا وجــد مجموعـــة مــن طلبــة العلـــم فــي مجلــس مـــثال  إفــإذا أتــى اإلنســان بحـــرف الترجــي، وقلنــا فـــي مناســبات: 
ال حــديث فــي معناهــا أو فــي لفظهــا إشــكال، وتــداولوا فيمــا بيــنهم؛ لعلــه كــذا، ولــيس بيــنهم كتــب  وعــرض لهــم آيــة وا 

صحح لهـم  -عليه الصالة والسالم-يرجعون إليها؛ لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، ثم بعد ذلك يصححون. فالنبي 
ن السـعة؛ ألن السـامع مـا يجـزم بـأن ولم يثرب عليهم، فإذا جيء بحرف الترجـي مـن غيـر جـزم فـاألمر فيـه شـيء مـ

 .-عليه الصالة والسالم-هذا هو المراد من كالم هللا أو كالم نبيه 
 ......طالب:
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ال  ،ال فيــه اجتهــاد، يعنــي: تفتــرض أنــك مــا عنــدك شــيء مــن كتــب غريــب القــرآن، عنــدك لســان العــرب وتبــي آيــة وا 
العـرب يـذكر لـك عشـرين معنـى، فهـذا اجتهـاد، حديث، أيش معنى هذه الكلمـة مـن آيـة أو مـن حـديث؟ ترجـع لسـان 

ولـذا يقولــون: ال يـتكلم فـي غريـب الحـديث إال مـن لــه معرفـة باللغـة والحـديث، مـا يكفــي  ؛كونـك تحـدد المعنـى المـراد
المعرفة باللغة فقط، لماذا؟ ألن بعض الكلمات يختلف معناها باختالف السيا،، والـذي مـا يعـرف إال اللغـة فقـط مـا 

تبين له المعنى المراد، وقل مثـل هـذا فـي  -عليه الصالة والسالم-ا كانت عنده معرفة بحديث النبي يعرف، لكن إذ
 القرآن، ال بد  أن تكون له عناية بالقرآن، وله اطالع على كتب األئمة الموثوقين في تفسير القرآن.

غيروا في بعض حروفهـا، وفيـه:  المعرب: كلمات غير عربية، استعملها العرب والكتها ألسنتهم وعربوها، وقد يكون 
 المعرب للجواليقي من أنفس ما كتب في هذا الباب، في معرفة الغريب.

 يرجااااااااااع للنقاااااااااال لاااااااااادى الغريااااااااااب  
 

 ماااااا جااااااء........................  
(، يعنــي: يرجـع إلــى الكتـب التــي تعتمــد علـى النقــل عـن العلمــاء الراسـخين، أهــل التحــري يرجاع للنقاال لاادى الغريااب) 

 ت، الذين يجمعون بين علمهم بالقرآن إلى علمهم بلغة العرب، وبين علمهم بالسنة إلى معرفة اللغة العربية.والتثب
(: المشكاة: لفظة حبشية عند من يقول بـأن فـي القـرآن ألفـاظ غيـر عربيـة، تعريبهـا ما جاء كالمشكاة في التعريب) 

ب ل َساان  }ر، وجود كلمات غير عربية في القرآن، القـرآن أو معناها بلغة العرب: الكوة، يعني: الفتحة تكون في الجدا
}  ، فإذا قلنا: إن فيه كلمات غير عربية ترد علينا اآلية أو ال ترد؟ الكالم على[145]الشعراء:َعَرب يّ  َمب ين 

 .....طالب:
 اآلن خلنا، كيف نجيب هذه مسألة ثانية. 

{} {}هوم اآلية: أن القرآن كله ، مف[145]الشعراء: ب ل َسان  َعَرب يّ  َمب ين  ، ليس فيـه مـن [145]الشـعراء: ب ل َسان  َعَرب يّ  َمب ين 
غير لغة العرب شيء، وأهل العلم يجمعون علـى أن القـرآن لـيس فيـه جمـل وال تراكيـب أعجميـة، هـذا محـل إجمـاع، 

الم هــذا محـل الخــالف، كمـا أنهـم يجمعــون علـى وجــود األعـالم األعجميــة إجمـاع، لكـن ألفــاظ ليسـت تراكيــب وال أعـ
ن إ، إذا وجــد فيــه بشــيء مــن لغــة غيــرهم مــا اســتطعنا أن نقــول: افمــنهم مــن نفــى؛ ألن هــذا ينــافي كــون القــرآن عربيًّــ

، ابلغــة العــرب، يكــون فيــه وفيــه، والــذين يقولــون بوجــود مثــل هــذه األلفــاظ ألفــاظ يســيرة جــدًّ  -والمــراد جميعــه-القــرآن 
ي ستين لفظ، يعني: بمعدل كل عشر صفحات لفظة كلمة واحدة، هل وجـود يعني: جمع منها، أو قول: حصرت ف

 .ا؟ ال، ال يخرجه عن كونه عربيًّ امثل هذا الشيء اليسير يخرج القرآن عن كونه عربيًّ 
 فالمشكاة بلغة الحبشة هي: الكوة عند العرب بالتعريب.

 الموقن أو الرحيم. ا(: بلغة الحبشة أيض  أواه)
لّ  ل ْلُكُتب  }ان الحبشة، السجل: الرجل: (: الرجل بلسوالسجل) ج  َماء َكَطيّ  السّ  ، يعني: [114]األنبياء:{..َيْوَم َنْطو ي السَّ

لّ  ل ْلُكُتااب  }طــي الرجــل بلســان الحبشــة،  ااج  المــراد بــه: الرجــل بلســان الحبشــة، مــن المفســرين مــن قــال: إن  {،َكَطاايّ  السّ 
، لكن ال يوجد مـن اسـمه السـجل فـي كت ابـه -عليه الصالة والسالم-السجل اسم لكاتب من كت اب الوحي عند النبي 

 .ا، وال من الصحابة عموم  -عليه الصالة والسالم-
(: هذه بلغة الحبشة، لكن أال يمكن أن تخرج على معنى عربي صحيح، وصيغة مبالغة من التـأوه الـدال علـى أواه)

ال مــا التحــزن، ال ســيما إذا قــرأ القــرآن، أو مثــل بــين يــدي ربــه ي ناجيــه، يمكــن تخريجهــا علــى وجــه عربــي صــحيح وا 
 يمكن؟ ما في ما يمنع، والسجل قالوا: الرجل بلسان الحبشة.
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ـعف بلسـان الحبشـة، [25]الحديـد:{ُيْؤت ُكْم ك ْفَلاْين  }(: ثم الكفل) ، الكفـل الواحـد: [25]الحديـد:{ُياْؤت ُكْم ك ْفَلاْين  }، الكفـل: الض 
، معنــى واحــد، فــي [45]النســاء:{مَّاان َيْشااَفعْ }أضــعاف، ومــاذا عــن آيــة النســاء: ضــعف، والكفلــين يصــير كــم؟ أربعــة 

 التفسير: الكفل والنصيب واحد، وهنا يقول: الضعف بلسان الحبشة.
 (: القسطاس عند الروم: العدل أو الميزان.كذلك القسطاس وهو العدل)
 (: كالسندس واإلستبر،.وهذه ونحوها)
أنكروا وجـود ألفـاظ غيـر عربيـة فـي القـرآن جمهـور العلمـاء، طيـب، وجـود مثـل هـذه  (،جمهورهم(: أنكرها )قد أنكرا)

(؛ جمهاورهمالكلمات المعروفة عند غير العـرب، قـالوا: إن هـذا ممـا توافقـت فيـه اللغـات، ممـا توافقـت فيـه اللغـات، )
 كالشافعي وابن جرير وغيرهم، جمع غفير من أهل العلم.

ـ(: احذر: أن بالوفق قالوا احذرا) قـد  اال تتحقـق منـه تلـزم بلوازمـه فتضـل وتضـل؛ ألنهـا أحيان ـ اتقول في القرآن كالم 
، أو مـا جـاء عـن هللا -جـل وعـال-يجزم اإلنسان بشيء ال يدري ما اآلثار المترتبة عليه، ال سـيما فيمـا يتعلـق بـاهلل 

 يلزمه عليه لوازم. ا، فمثل هذا يحذر اإلنسان أن يقول شيئ  -جل وعال-
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (8منظومة الزمزمي في علوم القرآن) شرح
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 

    
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سم.

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يانا وال  حاضرين والمستمعين، يا غفور يا رحيم.اللهم اغفر لشيخنا، وارفعه، وانفعه بالقرآن العظيم، وا 

 النوع الثالث: المجاز. :-رحمه هللا تعالى-قال الناظم 
 منهاااا اختصاااار الحاااذف تااارك الخبااار 
 

 والفاااارد جمااااع إن يجااااز عاااان آخاااار  
 واحااااااااادها مااااااااان المثناااااااااى والاااااااااذي  

 
 عقااال عااان ضاااد لاااه أو عكاااس ذي  

 ساااااااااااااااابب التفااااااااااااااااات التكرياااااااااااااااار  
 

 زياااااااااااااادة تقاااااااااااااديم أو تاااااااااااااأخير  
 ب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل ر  

 أما بعد:
"، النوع الثالث من أنـواع العقـد الرابـع، بعـد أن أنهـى الكـالم النوع الثالث: المجاز: "-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

، ذكـر المجـاز ولـم يـذكر الحقيقـة، لـم يـذكر المتقـابالت، على الغريـب والمعـرب، ذكـر النـوع الثالـث ولـم يـذكر مقابلـه
وهنا ذكر المجاز ولم يذكر الحقيقة، لماذا؟ هي األصل، كل الكالم على أصله حقيقة، لكن ذكر ما يخرج عن هـذا 

 األصل.
المجاز يعرفه من يقول به: استعمال اللفظ في غير ما وضع لـه، المجـاز: اسـتعمال اللفـظ فـي غيـر مـا  وضـع لـه؛ 

 -إما من الجواز: وهو العبور واالنتقال، من استعمال الحقيقة إليه، أو من التجوز.
ذا بحثنا في كتب اللغة هل نجد مـا يـدل علـى المعنـى الـذي يريدونـه مـن هـذه المـادة؟ يعنـي: المسـألة لغويـة، فهـل  وا 

ليهـا فـي كتـب اللغـة، في، لو كان المسألة اصطالح شرعي وعرف شرعي وحقيقة شرعية ال يلزم أن نجـد مـا يـدل ع
إال أنـه يوجــد مــن بعــد مــا يـدل علــى أصــلها، لكــن المجــاز هـل نجــد تعريفــه فــي كتــب اللغـة مــن العــرب األقحــاح ممــا 
يستمسك به لمن يثبت المجاز؟ يعني: حينما قال: اإلجازة: نوع من أنواع التحمل، اإلجازة مأخوذة من أيـش؟ قـالوا: 

ذه حقيقة عرفية شرعية، عـرف خـاص عنـد أهـل العلـم، اصـطالح خـاص، من الجواز: وهو العبور، ال بأس، لكن ه
 وال يلزم أن يوجد لها ما يدل عليها بالمطابقة في لغة العرب.
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: وكثيــر مــن االصــطالحات الشــرعية يوجــد مــا يــدل ألصــلها، لكــن مــا يــدل عليهــا بالمطابقــة ال يمكــن ال يلــزم، مــثال  
شــرعية علــى الكيفيــة والهيئــة المعروفــة تختلــف عــن هــذا، إال أن الصــالة، الصــالة فــي األصــل: الــدعاء، الصــالة ال

 الدعاء جزء من أجزائها.
فالحقــائق الشــرعية تشــتمل علــى الحقــائق اللغويــة وتزيــد عليهــا، كمــا قــرر ذلــك شــيخ اإلســالم فــي حقيقــة اإليمــان لغــة 

؟ امـا وضـع لـه يسـمى مجـاز  في كتاب اإليمان، فهل في لغة العرب ما يدل على أن استعمال اللفظ في غير  اوشرع  
 -مـن وجهـة نظرنـا-وهل يستعملون اللفظ في غير ما وضع له؟ أو نقول: إنهم إذا استعملوه في غير مـا وضـع لـه 

صار استعمالهم له فيما وضعوه له، يعني: حينما يضعون األسد يريدون به الرجل الشجاع، األسد حقيقته: الحيوان 
جاع، هــل نقــول: إن هــذا اســتعمال فــي غيــر مــا وضــع لــه؟ مــن الــذي وضــع المفتــرس، فــإذا أطلقــوه علــى الرجــل الشــ

 األول؟ هو الذي وضع الثاني، فهم الذين وضعوه.
وعلـــى كـــل حـــال، الخـــالف فـــي اســـتعمال المجـــاز ووجـــوده فـــي لغـــة العـــرب، وفـــي النصـــوص مســـألة خالفيـــة، فيهـــا 

 والتأييد والمعارضة.المؤلفات وفيها األقاويل والمقاوالت بين أهل العلم من األخذ والرد 
سـمى فيـه المجـاز: طـاغوت، طـاغوت لمـاذا؟  مطـوال   في الصواعق، فصال   عقد فصال   -رحمه هللا تعالى-ابن القيم 

 ، وأطال في هدم هذا الطاغوت.-جل وعال-ألنه بواسطته توصل المبتدعة إلى نفي ما نفوه عن هللا 
ل للتعبـــد واإلعجـــاز"، ز  ن ـــي: "منـــع جـــواز المجـــاز فـــي الم  لـــه رســـالة فـــ -رحمـــه هللا-الشـــيخ محمـــد األمـــين الشـــنقيطي 

إن -مـا يفيـدنا  -رحمـه هللا-والمسألة معروفة عند أهـل العلـم، لكـن ال مـانع مـن أن نقـرأ مـن كـالم الشـيخ الشـنقيطي 
 .-شاء هللا تعالى

از المجـاز فـي هذه رسالة طبعت مستقلة، ثم طبعت في آخر الجزء في آخر التفسير، سـمى هـذه الرسـالة: "منـع جـو 
 :-رحمه هللا تعالى-المنزل للتعبد واإلعجاز"، في أولها يقول 

)بســم هللا الــرحمن الــرحيم، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين، نبينــا محمــد صــلى هللا عليــه وســلم وعلــى آلــه 
 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أن يقـع فيـه مـا وقـع فـي التـوراة واإلنجيـل، مـن أنـواع التحريـف  الحمد هلل الـذي صـان هـذا الكتـاب العزيـز الجليـل عـن
يم  }والتغيير والتبديل، وقال:  ُروَن{ *ف ي ك َتاب  مَّْكُنون  * إ نَُّه َلُقْرآن  َكر  إ نَّا }، وقال: [54-55]الواقعة:الَّ َيَمَسُه إ الَّ اْلُمَطهَّ

ْكَر َوا  نَّا َلُه َلَحاف ُظونَ   .[4]الحجر:{َنْحُن َنزَّْلَنا الذّ 
 :بعد أما
ل   رأينا ل م ا فإن ا  واإلعجـاز للت عبُّـد لز  ن ـالم   هـذا ألن ؛ينتبهـوا ولـم القـرآن، فـي المجـاز بجـواز يقولـون  الزمـان هـذا أهل ج 
 مــا نفــي وأن والجــالل، الكمــال صــفات مــن كثيــر لنفــي ذريعــة بالمجــاز فيــه القــول وأن مجــاز، فيــه ولــيس حقــائق كلــه
 القـرآن أن الـذائق الحـاذ، منـه يفهـم مـا الرسـالة هذه في نبين أن أردنا ،م حال أنه في شك ال سنة أو كتاب في ثبت
 !حقيقة جديرة الكمال بغاية منه كلمة وكل حقيقة، غير منه شيء يكون  أن يمكن وكيف حقائق، كله
{*  إ نَُّه َلَقْول  َفْصل  }  .(عدل كلها وأحكامه ،صد، كلها أخباره ،[14-13]الطار،:َوَما ُهَو ب اْلَهْزل 

 هللا أثبتهــا التــي والجــالل، الكمــال صــفات نفــي مــن وتحــذيرهم المســلمين نصــيحة الرســالة هــذه مــن المقصــوديقــول: )
 (.نفيه يجوز المجاز وأن ،مجاز أنها بادعاء العزيز، كتابه في لنفسه
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، باإلمكـان أن يقـول قائـل: كـذبت، مـا اهذه من أقوى ما يبطـل بـه المجـاز، المجـاز يجـوز نفيـه، إذا قلـت: رأيـت أسـد  
ال باطل؟ كالمه صحيح؛ ألنه ما رأى أسد  ارأيت أسد    .ا، وكالمه صحيح وا 

َوَماْن } :هللا مـن بـاهلل أعلـم   هللا يصـف   ال أنـه ومعلـوم ،التعطيـل وسـائل أعظـم مـن ذلـك ألن؛ نفيه يجوز المجاز وأن)
اَن ّل  ق ايال    للتعبـد لز  ن ـالم   فـي المجـاز جـواز منـع: وسـميته ،المقصـود فـي الشـروع انأو  وهـذا، [122]النسـاء:{َأْصَدُ  م 

 .وخاتمة فصول وأربعة مقدمة على ورتبته ،واإلعجاز
 .القولين كال على القرآن في يجوز ال وأنه اللغة، أصل في المجاز وقوع في الخالف ذكر في: المقدمة
 .لذلك أمثلة وذكر القرآن، في جوازه اللغة في الشيء جواز من يلزم ال أنه بيان في: األول الفصل
يُد َأْن َينَقضَّ } :نحو ،المجاز من أنها زعموا آيات عن الجواب في: الثاني الفصل َدار ا ُير   .[55]الكهف:{ج 
 تعلـق لهـا أمـور علـى ويشـتمل الحقـائق، بعـض ونفـي المجاز بنفي تتعلق إشكاالت عن األجوبة في: الثالث الفصل

 .بالموضوع
 .عنها المجاز نفي مع الصفات آيات في المقام تحقيق في: الرابع الفصل
 .الجدلية بالطر،  الصفات لبعض النافي مناظرة وجه في: الخاتمة
م ة  :المق د  

 فـي مجـاز ال إنـه": الفارسـيُّ  علـي ٍ  وأبـو اإلسـفرائيني إسـحا، أبـو قـالف وقوعـه، أصل في اخت ل ف   المجاز أن أوال   اعلم
بكي ابن لهما عزاه كما ،"أصال   اللغة  .(الجوامع جمع في السُّ

يعنــي: أول مــن عــرف فــي هــذه التســمية والتصــنيف فــي المجــاز أبــو عبيــدة، ألــف فــي مجــاز القــرآن ولــم يعــرف لــه 
 سلف.

ن)  ،"الالمـع الضـياء" صـاحب عنـه ذكـره كمـا اللغـات علـى غالـب المجـاز أن: الفـتح أبـو تلميـذه الفارسـي    عن نقل وا 
 .العربية اللغة أساليب من أسلوب المجاز بنفي يقول من عند فهو امجاز   بالمجاز ائلون الق يسميه ما وكل

ذا كان أسلوب    في لغة العرب فهو حقيقة وليس بمجاز. امطروق   اوا 
 ،التقييـد وعـدم اإلطـال، عنـد إليـه ينصـرف وأنـه المعـروف، المفترس الحيوان على مثال   األسد إطال،: أساليبها فمن
 .غيره المراد نأ على يدل بما

 ال اإلطالقــين أحــد كــون  مــن مــانع وال ،ذلــك علــى يــدل بمــا اقتــرن  إذا الشــجاع الرجــل علــى إطالقــه: أســاليبها ومــن
 ال وبعضــها قيــد، إلــى يحتــاج فــال المقصــود افيهــ يتضــح األســاليب بعــض ألن إليــه؛ يحتــاج والثــاني ،قيــد إلــى يحتــاج
 (.عليه يدل بقيد إال فيه المراد يتعين
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، الـذي يعـين المعنــى المـراد؛ إمــا -علـى مـا ســيأتي-ثـل المشــترك، المشـترك: الـذي يحتمــل أكثـر مـن معنــى يعنـي: م
 قرينة تدل عليه، نعم، أو تصريح من المتكلم.

 .المجازات أنواع جميع هذا على وقس ،محله في حقيقة منهما وكل)
ـــى ـــة اللغـــة فـــي مجـــاز إثبـــات يمكـــن فـــال هـــذا، وعل ـــه كمـــا ،أصـــال   العربي  فـــي -هللا رحمـــه- القـــيم ابـــن عالمـــةال حقق

نمــا ،"الصــواعق"  ومــع عليــه، يــدل دليــل إلــى يحتــاج وبعضــها دليــل، إلــى يحتــاج ال بعضــها ؛متنوعــة أســاليب هــي وا 
ا رأيـت: فقولـك الـدليل، عن المستغني الظاهر مقام يقوم بالدليل االقتران  كمـا الشـجاع، الرجـل علـى يـدل ،يرمـي أسـد 

 .المفترس الحيوان على اإلطال، عند األسد لفظ يدل
ـ ا: رأيت أسد  اولو قلت أيض   (، ايقرأ فتلثمت، يدل على أنك تريد أبخر، لكنه رجل وليس بأسد؛ ألن األسد أبخر أيض 

 هو أبخر إذا كانت رائحته التي تنبعث من فمه قبيحة يسمونه أبخر.
يـدل علـى ذلـك، يعنـي: مثلمـا أطلقـوه علـى ما يمنع أن يطلـق حقيقـة عنـدما  العربية اللغة في بالمجاز القائلين إن ثم

الشــجاع؛ لوجــود وجــه الشــبه بينــه وبــين األســد فــي الشــجاعة، يطلقونــه علــى األبخــر؛ لوجــود وجــه الشــبه بينــه وبــين 
 األسد في الرائحة.

 :القرآن في إطالقه جواز في اختلفوا العربية اللغة في بالمجاز القائلين إن ثم)
يز ابــن مــنهمو  مجــاز، القــرآن فــي يقــال أن يجــوز ال: قــوم فقــال ــو  نــداد خ   الشــافعية، مــن القــاص وابــن المالكيــة، مــن م 

 .والظاهرية
 هللا رحمهمــا- القــيم ابــن العالمــة وتلميــذه تيميــة، ابــن العبــاس أبــو الشــيخ القــرآن فــي المجــاز منــع إيضــاح فــي وبــالغ
 .أصال   اللغة في منعه أوضحا بل ؛-تعالى
 .القولين كال على امطلق   القرآن في المجاز إطال، يجوز ال أنه: محقق منصف كل قبوله ويلزم به هللا ندين والذي
 بوقـوع القـول علـى وأم ـا واضـح، القرآن في المجاز فعدم -الحق وهو- أصال   اللغة في مجاز ال بأنه القول على أما

 .القرآن في به القول يجوز فال العربية اللغة في المجاز
 في اصادق   نافيه ويكون  نفيه، يجوز مجاز كل أن على بالمجاز القائلين إجماع :قرآنال في منعه على دليل وأوضح
نمــا بأســد، هــو لــيس يرمــي، اأســد   رأيــت: قــال لمــن فتقــول األمــر، نفــس  فــي بــأنهــذا  علــى فيلــزم شــجاع، رجــل هــو وا 
 .نفيه يجوز ما القرآن في أن ؛امجاز   القرآن

 نفي جواز وبين القرآن في بالمجاز القول بين الواقع اليقيني اللزوم اوهذ القرآن، من شيء نفي يجوز ال أنه شك وال
 هلل الثابتـة والجـالل الكمـال صـفات مـن كثيـر نفـي إلى ذريعة كان وأنه صحته، الخارج في شوهدت قد القرآن بعض
 .العظيم القرآن في

 مــن كثيــر فــي ذلــك نحــوال و  ل،نــزو  وال اســتواء، وال يــد، ال: فقــالوا ذلــك لنفــي المعطلــون  توصــل المجــاز طريــق وعــن
 أو النعمــة فــي عنــدهم مســتعملة فاليــد مجــازات، عنــدهم هــي بــل حقائقهــا تــرد لــم الصــفات هــذه ألن الصــفات؛ آيــات
 القول طريق عن بالوحي الثابتة الصفات هذه فنفوا ذلك، ونحو أمره، نزول والنزول االستيالء، في واالستواء القدرة،

 .بالمجاز
 واإليمـان لنفسـه، -تعـالى–هللا  أثبتهـا التـي الصـفات هـذه إثبات :الجماعةو  السنة أهل مذهب هو الذي الحق أن مع
 .تمثيل وال تعطيل، وال تشبيه، وال تكييف، غير من بها
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 ينـتج نفيه يجوز مجاز وكل نفيه، يجوز القرآن من شيء ال: يقال أن هي القرآن في بالمجاز القائل مناظرة وطريق  
 فـي شـك ال أنتجها الذي االقتراني القياس ومقدمتا كلية، النتيجة وهذه بمجاز، القرآن من شيء ال الثاني الشكل من

 لكـذب ايقين ـ صـادقة مقدمـة ،نفيـه يجـوز القـرآن من شيء ال: قولنا وهي منهما الصغرى  ألن بهما؛ االحتجاج صحة
: قولنـا وهـي منهما والكبرى  بطالن،ال ضروري  وهذا نفيه، يجوز القرآن بعض: قولك هو نقيضها ألن ؛ايقين   نقيضها

 فـي يكفي الجدلية المقدمات ألن بصدقها؛ اعترافهم ويكفينا بالمجاز، القائلين بإجماع صادقة نفيه يجوز مجاز وكل
ذا بصــدقها، الخصــم اعتــراف قبولهــا  القــرآن مــن شــيء ال: قولنــا هــي التــي النتيجــة صــحت المقــدمتين تســليم صــح وا 
 .المطلوب وهو بمجاز،

 .مبين عربي بلسان ألنه القرآن؛ في جاز العربية اللغة في جاز ما كل: قيل فإن
 .النظار أجمع وقد جزئية، إال تصد، ال كلية هذه أن: فالجواب
يضــاح  اللغــة فــي جــاز مــا وكــل ،العربيــة اللغــة فــي جــائز المجــاز: يقــول بــه القائــل أن ،المنــاظرة طريــق علــى هــذا وا 
 .القرآن في جائز المجاز: األول الشكل من جينت القرآن، في جائز فهو العربية
 اللغـة فـي جـائز المجـاز: قولنـا وهـي صـدقها، فـرض علـى الكـالم ألن ؛اجدلي   اتسليم   الصغرى  المقدمة سلمنا: فنقول

 وقد بنقيضها، نقول بل القرآن، في جائز العربية اللغة في جائز وكل: قوله هي التي الكبرى  نسلم ال ولكن العربية،
 جائز كل: قوله وهي ،النزاع فيها التي المقدمة فهذه سالبة، جزئية الموجبة الكلية نقيض   أن النظار عامة ندع تقرر
 يجوز ما بعض: قولنا وهي سالبة، جزئيةَ  هو الذي نقيضها بصد، منتقضة موجبة كلية القرآن، في جائز اللغة في
: قولـه هـي التـي الموجبـة الكليـة نفـي تحقـق السـالبة الجزئيـة هـذه صـد، تحقـق فإذا القرآن، في بجائز ليس اللغة في
 وقـوع كثـرة الموجبـة كليتـه بهـا نقضـنا التـي السـالبة الجزئيـة صد، على والدليل القرآن، في جائز اللغة في جائز كل

 مــا ذلــك فمــن. نــزاع بــال القـرآن فــي ممنوعــة وهــي ،المجــاز كاستحســان البيـانيين، عنــد اللغــة فــي المستحســنة األشـياء
ه المعنوي، البديع أنواع من نوع وهو ؛الرجوع البالغة علماء هيسمي  :بقوله الناظم وحد 

ـــــــــــــــم    س   بالحـــــــــــــــق ســـــــــــــــابق نقـــــــــــــــض   و 
  

ــــــــــــــــــر       ون   الرجــــــــــــــــــوع ل س  ق   د   مــــــــــــــــــاح 
 إلظهـار هـو إنمـا بـالالحق فيـه السـابق نقـض ألن العظيم؛ القرآن في ممنوع وهو عندهم اللغة في المعنى بديع فإنه 

ل ه المتكلم  الـذي األول كالمـه فيـنقض رشـده، وراجـع عقلـه لـه ثـاب أنـه يظهـرفإنـه  ،مـثال   كالحب أمر من الحيرةو  الو 
 :زهير كقول للحق، مطابق غير حيرته وقت في قاله

ف هـــــا ل ـــــم التـــــي بالـــــديار قـــــف  م   ي ع   الق ـــــد 
  

ي ر هـــــــــــــــا بلـــــــــــــــى   ي م   األرواح   وغ   والـــــــــــــــد  
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ف هــا لــم": قولــه بــه يــنقض عنــدهم إلــى آخــره، "وغي ر هــا بلــى": فقولــه  غيــر مــن األول الكــالم قــال ألنــه ؛اإظهــار   "القــدم ي ع 
 شك وال الحبيب، دار رؤية عند والتأثر الحب إظهار في اجد   بليغ وهذا "الحق إلى فرجع"ثم ثاب إليه عقله  شعور،

 ..." إلى آخره.الرجوع ومن"ضرورة  القرآن في يجوز ال هذا مثل أن
من األساليب مـا يستسـاغ فـي لغـة العـرب، وال يجـوز نظيـره فـي القـرآن، فلـيكن المجـاز  هو يريد أن يثبت أن هناك

ذا ذكـر شـيئ  -رحمـه هللا-من هذا النوع، هو ذكر لهـذا أمثلـة كثيـرة  اسـتطرد فيـه، ثـم ذكـر أشـياء ذكروهـا أمثلـة  ا، وا 
 للمجاز.

اادَ  :تعــالى قولــه فــي القــرآن فــي للمجــاز النــافي أيُّهــا تقــول مــا: قيــل فــإن {}ج  يااُد َأْن َياانَقضَّ  [( ســورة الكهــف77)] ار ا ُير 
{: وقولـــه [( ســـورة يوســـف28)] }َواْساااَأل  اْلَقْرَياااَة{: وقولـــه ْثل اااه  َشاااْيء  : وقولـــهاآليـــة،  ...[( ســـورة الشـــورى 11)] }َلاااْيَس َكم 

ْحَمة { َن الرَّ  اآلية. ...[( سورة اإلسراء82)] }َواْخف ْض َلُهَما َجَناَح الَذلّ  م 
{: قوله أ ن   :فالجواب يُد َأْن َينَقضَّ  ؛اللغة في المعروفة   اإلرادة حقيقة على حمله من مانع   ال [( سورة الكهف77)] }ُير 

ــه ال مــا للجمــادات   يعلــم   هللا أل ن   اان َشااْيء  إ الَّ ُيَساابّ ُح ب َحْمااَده  َوَلك اان الَّ َتْفَقُهااوَن : تعــالى قــال كمــا ،لهــا نعلم  }َوا  ن مّ 
 .[( سورة اإلسراء22)]{ َتْسب يَحُهمْ 

ل ي ـه   ّللا    صـلى - عليـه يخطـب   كان الذي الجذ ع حنين البخاري   صحيح في ثبت وقد ـل م   ع  س   صـحيح   فـي وثبـت  ، -و 
ر   أعرف   إني)): قال -عليه الصالة والسالم- أن ه مسلم ج  ل ي   يسلم   كان   اح   .((مكة   في ع 
لم   أن نم مان ع   فال ،اجدًّ  كثيرةَ  هذا وأمثال    ،االنقضاض إرادة الجدار ذلك   من -جل وعال- هللا   ي ع 
ــ- اآليــة هــذه عــن وي جــاب   ــا -اأيض  من ا بم  ــد   اإلرادة   تســتعمل   العــرب كــون   مــن مــانع   ال أن ــه مــن قــد   فــي اإلطــال، عن 
، معناها  مـا اوكثيـر   ،محل  ـه في حقيقةَ  االستعمالين وكال ،ذلك على القرينة داللة عند الميل   في وتستعمل ها المشهور 
، مشارف ة   في دةااإلر  العرب   ت ستعمل   م  ي   االنقضاض من الجدار   كقرب   وقوعه   قرب :أي األمر   .إرادة س 

 :اأيض   وجهين من [( سورة يوسف28)] }َواْسَأل  اْلَقْرَيَة{: قوله عن والجوابإلى أن قال في قوله: 
رادة القرية   إطال، أ ن  : األول منا كما اأيض   العربية اللغة أساليب   من اأهله وا   .قد 
 مــن الحــذف   عنــد اإلعــراب وتغييــر باالقتضــاء، عليــه مــدلول ألنــه ؛مــذكور كأن ــه المحــذوف المضــاف أن  : الثــاني
 :(الخالصة) في عقده كما ،اأيض   اللُّغة   أساليب

 خلفـــــــــا يـــــــــأتي المضـــــــــاف   يلـــــــــي ومـــــــــا
 ج

ف ا مــــــــا إذا اإلعــــــــراب فــــــــي عنــــــــه  ــــــــذ   ح 
 ج

اللة   ي سمُّون   األصول علماء م ن اكثير   ن  أ مع  [( سـورة يوسـف28)] اْلَقْرَيَة{ }َواْسَأل  : قولـه نحو في المحذوف على الد 
تلف وا، االقتضاء داللة  ؟ المفهوم من أو الصريح غير المنطو،   من هي هل واخ 

ــر  إلــى أن قــال:  ــن   [( ســورة يوســف28)] }َواْسااَأل  اْلَقْرَيااَة{: مثــل   أن   فظه   مــن لــيس   وأن ــه باالقتضــاء، عليــه المــدلول م 
، فــي بالمجــاز القــائلين   األصــوليين جمهــور عنــد المجــاز   ــر ى  القــرآن  : مثــل   يشــمل   ال المجــاز حــد   أن   مــع غيــرهم، وأ ح 

ــ -الــن ق ص   مجــاز   مــن بأن ــه القائــل   عنــد- فيــه القريــة   ألن   [( ســورة يوســف28)] }َواْسااَأل  اْلَقْرَيااَة{  معناهــا فــي تعملةَ م س 
، نما الحقيقي  اء ها وا  ن ا وقـد اإلعـراب، لتغييـر المؤد ي الن قص   ق ب ل   من عندهم المجاز ج  م   مقتضـى، المحـذوف أن ق ـد 

 .العربية اللغة أساليب من ح ذف إذا الم ضاف   إعراب إليه المضاف   إعراب وأن  
 وسيأتي تمثيلهم بالنقص والزيادة.
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{}لَ : قوله عن والجواب ْثل ه  َشْيء   وتريد   المثل   تطلق العرب   ألن   فيه؛ زيادة مجاز ال أن ه [( سورة الشورى 11)] ْيَس َكم 
 .العرب ية اللغة   أساليب م ن   أسلوب اأيض   فهو الذات، به

ل ه   في حقيقة وهو ث ل ك  : العرب كقول مح  عـل   أ ن   لـك ينبغـي ال: يعنـي ،هـذا يفعل ال م   فـي وجـوده اهـذ ودليـل   هـذا، ت ف 
ْثل ااه {: تعــالى كقولــهالكــريم،  القــرآن   ااي إ ْسااَرائ يَل َعَلااى م  اان َبن  َد َشاااه د  مّ  ــه د  : أي [( ســورة األحقــاف11)] }َوَشااه   علــى ش 
 .حق أنه القرآن  
ي ب ه  ف اي النَّااس  َكَما: تعالى وقوله {}َأَو َمن َكاَن َمْيت ا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنور ا َيْمش  َثُلاُه ف اي الَظُلَماات  ( 188)] ن مَّ

 .الظلمات في هو كمن   :يعني [سورة األنعام
ْثل  َما آَمنُتم ب اه {: تعـالى وقوله  ل ـه   وتـدلُّ . األقـوال أظهـر   علـى بـه آمنـتم بمـا: أي [( سـورة البقـرة137)] }َفا ْن آَمُنوْا ب م 
نت م ب م ا آم نوا فإن  : "عباس ابن قراءة  ."به   آم 
{: تعـالى قولـه عـن ابوالجـو   حقيقتــه؛ فـي مسـتعمل هنـا الجنـاح أن [( سـورة اإلسـراء82)] }َواْخف اْض َلُهَماا َجَناااَح الاَذلّ 
بطـه، وعضـده اإلنسان يد على حقيقة يطلق الجناح ألن {: تعـالى قـال وا  اَن الرَّْهاب  ( 38)] }َواْضاُمْم إ َلْياَك َجَناَحاَك م 

 ومظهـر جناحيـه، يرفـع البطش مريد ألن الرفع؛ ضد هو الذي لحقيقيا معناه في مستعمل والخفض [سورة القصص
 كمـا لهمـا، والتواضع لهما، الجانب لين عن كناية للوالدين الجناح بخفض فاألمر جناحيه، يخفض والتواضع الذل
ــل ى- لنبيــه قــال ــه   ّللا    ص  ل ي  ــل م   ع  س  ااَن اْلُمااؤْ : -و  يَن{}َواْخف ااْض َجَناَحااَك ل َماان  اتََّبَعااَك م  ن   [(215)( ســورة الشــعراء 812)] م 

طال،  .معروف أسلوب الجانب ولين التواضع عن كناية الجناح خفض العرب وا 
 حــاتم :قولــك فــي كاإلضــافة فيــه اإلضــافة ألن كثيــر؛ يظنــه كمــا المجــاز تســتلزم فــال الــذل إلــى الجنــاح إضــافة وأمــا

 .بالكسر لالذ   قراءة على الذلول أو ة،الرحم من الذليل الجناح لهما واخفض: المعنى فيكون  الجود،
ونقـل عـن ابـن القـيم، وطـول عنـه النقـل، كـالم طويـل، وأظنـه المواريـث تـدل  -دليل المانع-ثم ذكر مناقشة الدليل 

 على أن الموضوع لن ينحسم. 
 طالب:.......

م جيـد ورصـين ومتـين كعادتـه ال ال المسألة كل... ما يدين هللا به ويقتنع به معناه إلزام، لكن هذا كالم الشيخ كال
، الحق ما ينفى االستغالل من استغله على غير وجهه، فاستدالل المرجئة بأحاديث الوعد ونصوص -رحمه هللا-

ــا ننكرهــا وال ننفيهــا، اســتغالل الخــوارج لنصــوص الوعيــد ال يجعلنــا ننكرهــا وننفيهــا، ال، الحــق هــو  الوعــد ال يجعلن
 لى غير وجهه يبقى هو الحق، أما غيره فال. الحق، سواء استعمل على وجهه أو ع

 طالب:.......
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 انعم صار حقيقة في مكان، إذا نفى الحقيقة لما اقترن بها نعم ونفى حقيقة؛ لما اقترن فيها، لو قال: ما رأيت أسد  
 يكتــب؛ ألن األســد إطالقــه علــى الرجــل الشــجاع حقيقــي، وكونــك تنفــي ألنــك تخيلــت ارأيــت أســد   ،يكتــب، قلنــا: ال

األسد..، ألنك لمـا نفيـت إيـش تصـورت؟ أن األسـد المفتـرس، فنقـول: تصـورك هـذا خطـأ، فنفيـك المبنـي علـى هـذا 
 التصور خطأ؛ ليش تصورك خطأ؟ ألن األسد الحقيقي ما يكتب. 

 طالب:......
ل بـأن الـذي يقـو  ما هو بلفظي صار له حقيقة وواقع، وصار له آثار سيئة، إيش معنـى مثـل مـا قـول مـثال   ،ال ،ال

العمل غير داخل في اإليمان، يعني مثلما يقول صاحب شرح الطحاوية يقول: الخالف لفظـي بـين المرجئـة وبـين 
 غيرهم، إيش معنى لفظي؟ يعني: ما يترتب عليه آثار؟! إذا ترتبت عليه آثار فهو خالف معنوي.

 نرجع إلى كتابنا.
ثبـت المجـاز، وأمـا نفيـه الـذي نعتقـده هـذا نشـرحه علـى يقول: النوع الثالث المجاز، نشرح كالمه علـى أسـاس أنـه ي

 رأيه هو.
 النوع الثالث: المجاز

 هو استعمال لفظ في غير ما وضع له. 
اُلون  هذا يكثر في القصص، في قصص القـرآن:   منها اختصار الحذف  يُق{*  }َفَأْرس  ادّ  ( 24)] ُيوُساُف َأَيَهاا الصّ 

ُلون  م محذوف؟ كم بين اآلية واآلية من كال [سورة يوسف فأرسلوه فوصل إلى يوسف، وقال له: يا يوسـف { }َفَأْرس 
ااْن َأيَّااام  ُأَخااَر{أيهــا الصــديق، ففيــه حــذف، وفــي آيــة الفطــر:  ة  مّ  اادَّ قبلهــا فــأفطر فعليــه، أو  [( ســورة البقــرة122)] }َفع 
 فالواجب عليه عدة، هذا يسمونه مجاز حذف. 

ياال {أو العكــس  أن يـؤتى بمبتــدأ ويتــرك خبــره  تاارك الخباار  التقــدير؟ إن أردنــا حــذف  [( ســورة يوســف12)] }َفَصااْبر  َجم 
 الخبر "فصبر جميل صبري" أو العكس "فصبري صبر جميل".

مثـال الجمـع عـن الفـرد:   إن يجز عان آخار يستعمل الفرد عن الجماعـة  اأن يستعمل مجاز    والفرد جمع  إن يجز 
} ُعااون  { وهــو واحــد يعنــي: أرجعنــي، والعكــس:  [( ســورة المؤمنــون 99)] }َربّ  اْرج  نَساااَن َلف ااي ُخْساار  ( ســورة 8)] }إ نَّ اإلْ 

فيــه نظــر؛ ألن أل  اوالمــراد جميــع النــاس، مــع أن إطــال، اإلنســان علــى الجمــع علــى الجــنس كونــه مجــاز   [العصــر
 ، استعمال حقيقي في هذا.اجنسية، فال يسمى مجاز  

الضـمير واحـد، وهـو لمثنـى، األصـل أن  [( سـورة التوبـة48)] َأَحاَق َأن ُيْرُضاوُه{ }َوّلُ َوَرُساوُلهُ    واحدها من المثنى
 يرضوهما. 

يعنــي: إطــال، العاقــل علــى غيــر العاقــل، إطــال، مــا يســتعمل فــي العقــالء علــى غيــر   والااذي عقاال عاان ضااد لااه 
يَن{العاقل، وعكسه  لم إنمـا يكـون للعقـالء، وهنـا جـاء بـإزاء: جمـع المـذكر السـا [( سورة فصلت11)] }َقاَلَتا َأَتْيَنا َطائ ع 

يَن{  [( ســورة النســاء3)] }َفااانك ُحوْا َمااا َطاااَب{إيــش؟ الســموات واألرض، ولفظــه:  [( ســورة فصــلت11)] }َقاَلَتااا َأَتْيَنااا َطااائ ع 
 ما( هذه لغير العاقل، وجاءت بإزاء النساء وهن عقالء.)

رادة ذي   عكااس عاان ضااد لااه * أو  ســبب يعنــي: مــن أنــواع المجــاز الســبب، إطــال، الســبب إطــال، المباشــرة وا 
هـل هـو يـذبحهم بيـده يباشـر الـذبح أو يـأمر بـه؟ يـأمر بـه، فهنـا أطلـق  [( سورة القصص2)] }ُيَذبّ ُح َأْبَناءُهْم{السبب: 

 المباشرة وأريد السبب.
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ين  االلتفات:  ال فاألصـل أن يقـول: إيـاه،  [( سـورة الفاتحـة2)] إ يَّااَك َنْعُباُد{*  }َمل ك  َياْوم  الادّ  {وا  ين  ( 2)] }َمل اك  َياْوم  الادّ 
ألنه حقيقة  ؛هو يخبر عنه، إياه نعبد، فالتفت هنا، ويقول أهل العلم: إن في عد هذا من المجاز نظر [سورة الفاتحة

يقـول سـعد: "أعطـى النبـي  االلتفات حقيقة ولو خال عن التجريد، أما إذا وجد معه التجريد مثـل إيـش؟ حـديث سـعد
ـ ارهط   -صلى هللا عليه وسلم-  اوسعد جالس" مـا قـال: وأنـا جـالس، هـذا فيـه تجريـد، يعنـي: جـرد مـن نفسـه شخص 

ال فاألصل أن يقول: وأنا جالس، وفي عد هذا من المجاز ما فيه.  آخر تحدث عنه، وا 
تكرير هذا يقول: هذا مجاز بالتكرير، لكن هل  [( سورة النبأ2-2)] ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُموَن{*  }َكالَّ َسَيْعَلُمونَ التكرير: 

ال فكل التكرير اللفظي يصير مجاز.  هذا بالفعل مجاز أو استعمال حقيقي لتعظيم األمر وتأويله؟ وا 
{زيـادة:   زيادة تقاديُم أو تاأخيُر  ْثل اه  َشاْيء  ْثل اه  يمثلـون بهـا  [( سـورة الشـورى 11)] }َلاْيَس َكم  { }َلاْيَس َكم  ( 11)] َشاْيء 

 ، وأنه يطلق المثل ويراد الشيء نفسه.- تعالىرحمه هللا-وسمعنا جواب الشيخ  [سورة الشورى 
 الـ)أو( هذه بمعنى الواو، وتأتي بمعنى الواو عند أمن اللبس، يقول ابن مالك:  تقديُم أو تأخيُر 

 وربمــــــــــــــــــــــــا عاقبــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــواو إذا
 

 ........................  لم يلف 
ْرَناَها{البيت، ويمثلون للتقديم والتأخير:  إلى آخر َكْت َفَبشَّ األصل أن الضحك مرتـب علـى  [( سورة هـود71)] }َفَضح 

ذا قلنـــا: إنهـــا البشــارة، أنهـــا بشـــرت أوال   ، ثـــم ضـــحكت، هـــذا إذا حملنـــا الضــحك علـــى حقيقتـــه المتبـــادرة الضـــحك، وا 
كــون فيــه تقــديم وال تــأخير، ومــن أســماء ضــحكت معناهــا حاضــت، كمــا يقــول بعضــهم أنهــا حاضــت فبشــرت فــال ي

الحـــيض الضـــحك، هنـــاك مـــن يقـــول: إنـــه يمنـــع فـــي الغيبيـــات، ويجـــاز فـــي المحسوســـات؛ ألن المحســـوس يدركـــه 
اإلنسـان، ويحــس بــه، فيســتطيع أن يعبــر عنــه، أمــا األمــر الغيبـي فــال يســتطيع إدراكــه ومــن ثــم ال يســتطيع التعبيــر 

يبقـى أن مـا دام العـرب ال يعرفـون هـذه الكلمـة لهـذا االسـتعمال، فلمـاذا عنه، هذا قـول وهـو كمـا تـرون هـو وجـه، و 
 نلزمهم بها؟

 : المشترك:الرابعالنوع 
 قاااااارء  ووياااااال  نااااااد  والمااااااولى جاااااارى 

ْ 

 تااااااااااااااواب  الغااااااااااااااُي مضااااااااااااااارع  ورا 
 

 في النوع الرابع من أنواع العقد الرابع من ما يرجع إلى األلفاظ: المشترك.  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 ا، هـل يسـتطيع إنسـان أن يقـول: كـذبت وأنـت رأيـت ذهب ـااللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، فـإذا قلـت: رأيـت عين ـ

من هذه األمور التي يشملها اللفظ المشترك؟ ال يستطيع، حتى  ا، أو عين جارية، أو عين باصرة، رأيت واحد  مثال  
رأيـت وال فـرد مـن أفـراد المشـترك، يسـتطيع أن يقـول: يجزم بأنك لم تر  جميـع مـا يطلـق عليـه المشـترك، يعنـي: مـا 

، تقول الوجه معه، يقول: رأيت عين   اكذبت، لكن هل يستطيع أن يقول: كذبت في مواجهتك، يعني: إذا كنت وجه  
 له: كذبت، ما عندك ذهب وال عين جارية وال..، هذا اللفظ المشترك، والمراد به المشترك اللفظي.
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روء، القـرء يطلـق ويـراد بـه الحـيض، ويطلـق ويـراد بـه الطهـر، وجـاء مـا يـدل علـى هـذا، ومـا وواحد القـ  قرء يقول: 
ـ -، وبكـل مـن اللفظـين أخـذ بعـض العلمـاء، وشـيخ اإلسـالم ايدل علـى هـذا مـن لغـة العـرب، ومـن النصـوص أيض 

يقـــول شـــيخ  مثـــل بـــالقرء لقـــولهم الـــذي يكـــادون يتفقـــون عليـــه: أن حكـــم الحـــاكم يرفـــع الخـــالف، -رحمـــه هللا تعـــالى
اإلسالم: "إن حكم الحاكم، المراد بالحاكم الذي حكمه يرفع الخالف من يعرف الخالف، ويستطيع أن يـرجح، نعـم 
فإذا رجح أحد المحتملين ارتفع الخالف، أما شـخص ال يـدري مـا الطهـر مـن الحـيض، ومثـل بهـذا، يقـول: الحـاكم 

والحـيض؟ مـا لـه عالقـة بهـذا؛ ألن رفعـه للخـالف  الذي هو شبه عامي، هل يستطيع أن يرفع الخالف فـي الطهـر
 حينئٍذ تحكم، إذا كان من غير سابق معرفة.

يطلــق علــى الطهــر والحــيض، وويــل تطلــق ويــراد بهــا كلمــة عــذاب، أو واٍد فــي جهــنم، كمــا رواه  قــرء  قاارء ووياال 
 الترمذي عن أبي سعيد.

يطلـق ويـراد بـه األعلـى، المعت ـق،   والماولى بـه الضـد  يطلق ويراد به الشبيه، والمثيل، والنظير، ويطلق ويـراد  ند  
 ويطلق ويراد به األسفل، المعت ق.

اَب التَّاوَّاب يَن{ تواب  والمولى جرى *  -تـواب، فيطلـق علـى هللا  -جـل وعـال-وهللا  [( سـورة البقـرة888)] }إ نَّ ّلَ ُيح 
 على العبد الذي يكثر من التوبة. ا، ويطلق أيض  -جل وعال

ـ علـىيطلــق  ي  الغا }َفَسااْوَف علــى واٍد فـي جهــنم:  امــا يقابـل الرشــد، يطلـق ويــراد بـه مـا يقابــل الرشـد، ويطلــق أيض 
 نسأل هللا العافية. [( سورة مريم29)] َيْلَقْوَن َغي ا{
 ويراد به الحال، ويطلق ويراد به االستقبال. يطلق  المضارع 
ه الفراغ من الفعل، يطلق ويـراد بـه الشـروع فـي الفعـل، الماضـي ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد ب يطلقالماضي 

َذا َقاااَرْأَت اْلُقاااْرآَن{ ))إذا ركـــع يعنـــي: فـــرغ مـــن التكبيـــر  ))إذا كبـــر فكبـــروا((يعنـــي: إذا أردت  [( ســـورة النحـــل92)] }َفاااا 
 يعني: شرع في الركوع فاركعوا. فاركعوا((

( سـورة 79)] }َوَكااَن َوَراءُهام مَّل اك  َيْأُخاُذ ُكالَّ َساف يَنة  َغْصاب ا{مـام: يطلق وراء ويراد بـه الخلـف، وقـد يـراد بـه األ  ورا 
 ، ترجع بنا األلفاظ القرائن تدل عليه، السيا، والقرائن يستدل بها على المراد.أمامهميعني:  [الكهف

 أحسن هللا إليك.
 النوع الخامس: المترادف.

 مااااان ذاك ماااااا قاااااد جااااااء كاإلنساااااان  
 لعااااااااااذابُ والاااااااااايم والبحاااااااااار كااااااااااذا ا

 

 وبشاااااااااار فااااااااااي محكاااااااااام القاااااااااارآن   
 رجااااااااس ورجااااااااز جاااااااااء ياااااااااا أوابُ 

ْ 

 :-رحمه هللا تعالى- المؤلفيقول 
 النوع الخامس

مـــن أنـــواع العقـــد الرابـــع المتـــرادف، لفظـــان أو أكثـــر بـــإزاء معنـــى واحـــد، عكـــس المشـــترك، اللفـــظ واحـــد بـــإزاء معـــاٍن 
 متعددة، وهنا ألفاظ متعددة بإزاء معنى واحد.

والبشـر، اإلنســان   كاإلنساان مـا جـاء مـن األلفـاظ لمعنـى واحـد   ماا قاد جااء أي: مـن المتـرادف   مان ذاك يقـول: 
 المحكم. القرآنمن إضافة الصفة إلى الموصوف يعني: في   في محكم القرآن والبشر واحد، جاء ذلك 
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اها واحد، وكلها جاءت العذاب والرجس والرجز معن  كذا العذاب معناهما واحد، فهما من المترادف   والبحر واليم 
، علـى أن مـن أهـل -جل وعال-في القرآن، جاء ذلك في القرآن، يا أواب، يا كثير األوبة والتوبة والرجوع إلى هللا 

العلــم مــن يمنــع المتــرادف ويقــول: ال يوجــد فــي لغــة العــرب كلمتــان متطابقتــان مــن كــل وجــه، واإلنســان لــه داللتــه، 
ة واحـدة، لكـن داللـة اإلنسـان علـى بنـي آدم غيـر داللـة البشـر علـى بنـي آدم، والبشر لـه داللتـه، يـدالن علـى حقيقـ

ن دلتا على بني آدم، اإلنسان يالحظ فيه سبب التسمية وهو النسيان، والبشر يالحظ فيه ظهـور بشـرته بخـالف  وا 
 سائر الحيوان، بشرته غير ظاهرة مغطاة بالصوف.

ة، وبعـض العلمــاء ينفــي التـرادف الــذي هــو التطـابق مــن كــل أن هنــاك مـن األلفــاظ مــا تظـن أنهــا متطابقــ المقصـود
وجه، وكتاب الفرو، اللغوية ألبي هالل العسكري، يبـين مـا بـين األلفـاظ مـن فـرو، دقيقـة بتصـرفات قـد ال تخطـر 

 ، نعم؟ على البال، يعني: الجلوس والقعود مثال  
 طالب:......

الوا فــي القعــود: إنــه مــن قيــام، والجلــوس مــن اضــطجاع الفــرو، اللغويــة ألبــي هــالل العســكري، القعــود والجلــوس قــ
، جلوس مـن اضـطجاع، ونـص علـى هـذا فـي القـاموس، مـا هـو بمسـألة منـع، يقـول: داللتـه علـى ذات واحـدة مثال  

واردة، لكن يبقى أن كيفية الداللة على هذه الـذات فـي فـر،، قـالوا: القعـود مـن قيـام، والجلـوس مـن اضـطجاع، لـو 
هــذا الكــالم، القــاموس قــال: القعــود هــو الجلــوس، يعنــي: مترادفــان، وقيــل: القعــود مــن قيــام،  أردنــا أن نطبــق مثــل

))إذا دخـل أحـدكم والجلوس مـن اضـطجاع ونحـوه، إذا أردنـا أن نقـول بهـذا الكـالم، وأردنـا أن نطبـق عليـه حـديث: 
ــ اهــو اآلن إذا دخــل يكــون مضــطجع   المســجد فــال يجلــس حتــى يصــلي ركعتــين(( ال قائم  يحتــاج إلــى  اقــائم، إذ  ؟ اوا 

ال جلوس على تفريقهم؟ يحتاج إلى قعود، إذ   ، ثـم جلـس يلزمـه اال يلزمه ركعتـين، بينمـا لـو كـان مضـطجع   اقعود وا 
 على تفريقهم، ما هو بهذا الالزم على تفريقهم؟ هذا الالزم على تفريقهم.

نصـوص، لكـن كيفيـة الداللـة علـى على كل حال داللة األكثر من لفظ على شيء واحـد موجـود فـي اللغـة، وفـي ال
 هذا الشيء مع مالحظة األصل أصل الكلمة، مع مالحظة أصل الكلمة، ومأخذ الكلمة، ال بد فيه من فر،.

 أحسن هللا إليك.
 النوع السادس: االستعارة.

 وهااااااااااااااااي تشاااااااااااااااابيه بااااااااااااااااال أداة  
   فاااااااااااي مهتاااااااااااد  وضاااااااااااده كمثااااااااااال  

 وذاك كااااااااااااااااااااالموت  وكالحياااااااااااااااااااااة   
 هاااااااذين ماااااااا جااااااااء كسااااااالخ الليااااااال  

ْ 

السادس االستعارة والسابع التشبيه، قالوا: لو قـدم التشـبيه علـى االسـتعارة لكـان أنسـب؛ لمـاذا؟ ألن االسـتعارة  نوعال
تشبيه إال أنها بغير األداة، فكيف نعرف االستعارة التي أحيل في تعريفها على التشبيه والتشبيه الحـق؟ يعنـي: إذا 
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ــ ــاســمه عمــرو، وأردت أن تقربــه لشــخص معــ ارأيــت شخص   اك، قــال لــك: هــذا الشــخص لــه شــبه، أنــا أعــرف شخص 
، فهـم يقولـون: األبتة، فال بد أن تأتي بزيد ليراه، ثم تقـول: يشـبه زيـد   ا، هو ما رأى زيد  ايشبه هذا، فتقول: يشبه زيد  

ال القـارئ التشـبيه، فاألصـل أن يقـدم التشـبيه  االستعارة تشـبيه، فكونـك تحيـل علـى مجهـول مـا بعـد عرفـه السـامع وا 
على االستعارة؛ ألن االستعارة عبارة عن تشبيه، لكن التشبيه باألداة، وهذه بغير أداة، فاألنسب تقديم التشبيه على 
االسـتعارة، لكــن االسـتعارة قــالوا: إن لهـا ارتبــاط وثيـق بالمجــاز؛ إذ هـي نــوع مـن أنواعــه، ومتولـدة منــه، متولـدة بــين 

فلصلتها بالمجاز قدموها، لكن باعتبـار أن لهـا صـلة بالمجـاز، ولهـا المجاز والتشبيه، فهي مجاز عالقته التشبيه، 
صـلة بالتشـبيه، ينبغـي أن تكـون االسـتعارة بعـد المجـاز وبعـد التشـبيه، واألمـر سـهل يعنـي التقـديم عنـدهم لـه  اأيض  

 وجه عندهم؛ ألنها أبلغ من التشبيه فاستحقت التقديم من هذه الحيثية.
 أداة" يعنــي: مــع حــذف األداء، أداة التشــبيه، علــى مــا ســيأتي، وحــذف وجــه تشــبيه لشــيء بشــيء بــال "وهــيقــال: 

الشــبه، وحــذف المشــبه فــي االســتعارة التصــريحية، وحــذف المشــبه بــه فــي االســتعارة المكنيــة، وهــذه أمــور تعــرف 
 تفاصيلها من التلخيص وشروحه.

كـالموت  [( سـورة األنعـام188)] ْيت اا َفَأْحَيْيَنااُه{}َأَو َمان َكااَن مَ وكالحياة كالموت:  * وذاك التشبيه كالموت  أداة بال 
فهــديناه، والحيــاة مســتعارة للهدايــة، كــالموت والحيــاة فكــل  وكالحيــاة، المــوت مســتعار للضــالل، يعنــي: كــان ضــاالًّ 

 منهما استعارة.
 ْيت اا َفَأْحَيْيَنااُه{}َأَو َمن َكاَن مَ : -جل وعـال-المهتدي هو الحي، وضده هو الميت، في قول هللا   في مهتد  وضده 

 فهديناه، وهذا ظاهر. أي: كان ضاالًّ  [( سورة األنعام188)]
}َوآَية  لَُّهْم اللَّْيُل َنْسَلُخ   كسلخ الليل  أي: التشبيه الذي جاء   ما جاء التشبيهين  وضده كمثل  * هذين  مهتد   في 

ْنُه النََّهاَر{ لجلد، جلد الدابـة إذا سـلخ وأبـين منهـا ظهـرت، كانـت الدابـة األصل أن السلخ يكون ل [( سورة يــس37)] م 
هذه أو الشاة أو الخروف أو ما أشبه ذلـك مغطـاة بالجلـد الـذي فوقـه الشـعر، فـإذا سـلخ هـذا الجلـد ظهـرت كظهـور 

 النهار، فسلخ الليل استعارة من سلخ جلد الدابة مع حذف األداة وحذف المشبه. 
 نعم.

 هللا إليك. أحسن
 بع: التشبيه.النوع السا

 وماااااااااا علاااااااااى اشاااااااااتراك أمااااااااار دال
 والشااااااااارط ههناااااااااا اقتراناااااااااه معاااااااااا

 

 مااااااع غيااااااره التشاااااابيه حيااااااث حااااااال 
 وقعااااااااااااا اأداتااااااااااااه وهااااااااااااو كثياااااااااااار  

 

 في النوع السابع: التشبيه. -رحمه هللا تعالى-الناظم  يقول
ــــــــــــــى اشــــــــــــــتراك أمــــــــــــــر دال  مــــــــــع غيــــــــــره التشــــــــــبيه حيــــــــــث حــــــــــال  ج  ومــــــــــــــا عل

 ج

ومجــرور متعلــق بـــ)دال( اشــتراك أمــر مضــاف إليــه، دال األلــف ألــف )مــا( هــذه خبــر مقــدم و)علــى اشــتراك( جــار 
إطال،، مع غيره التشبيه مبتدأ مؤخر، فعلى هذا يكون التشبيه ما على اشتراك أمر مع غيره، يشتركان فـي شـيء 
م يسمى وجه الشبه، ويكون هذا االشتراك اشتراك المشبه بالمشبه به بواسطة األداة، حيث حال، فالتشبيه هو الكـال

 الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى  بينهما، معنى  يجمع بينهما، وهو وجه الشبه.
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التشبيه الشرط أن يقتـرن بـاألداة )معـا( هـذه األلـف لإلطـال،، مـع   اقترانه مع * أداته " في التشبيه ههنا  والشرط
 أداته، اقترانه مع أداته، إذ لو لم تقترن به األداة لصار استعارة.

 هاهنـــــــــــــــا اقترانــــــــــــــه معـــــــــــــــا رطوالشــــــــــــــ
 جج
 ج

 وقعــــــــــــــــــــا اأداتــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو كثيــــــــــــــــــــر   
 ج
 ج

ــ اكثيــر   ، أركــان التشــبيه أربعــة: المشــبه، والمشــبه بــه، اكثيــر   اصــفة مقدمــة لمفعــول مطلــق فيكــون المعنــى: وقــع وقوع 
ـــ ال فاســـتعارة، و  اواألداة ووجـــه الشـــبه، ويقـــول أهـــل البيـــان: مـــا فقـــد األداة لفظ  أدوات إن قـــدرت األداة فهـــو تشـــبيه وا 

ثل، وم ثل، وكأن، وتـدخل األداة علـى المشـبه بـه، األداة تـدخل علـى المشـبه بـه، إذا قلـت: زيـد  التشبيه: الكاف، وم 
كاألســد، فالمشــبه بــه األســد، والمشــبه زيــد، فــدخلت األداة علــى المشــبه بــه، إال إذا أريــد المبالغــة، فيقلــب التشــبيه، 

َبااا{}فتــدخل األداة علــى المشــبه، وذلــك فــي قــولهم:  ْثااُل الرّ  فكــأنهم جعلــوا الربــا هــو  [( ســورة البقــرة872)] إ نََّمااا اْلَبْيااُع م 
ز قياس   على الربا، وهل هذا مراد؟ ليس هـذا مـراد، لكـنهم مـن بـاب المعانـدة والمكـابرة  ااألصل في الحل، والبيع جو 

ال ال يتفقون أن البيع هو األصل.  جعلوا الربا هو األصل، والبيع مقيس عليه، وا 
 هللا إليك. أحسن

 :االعقد الخامس: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة باألحكام، وهي أربعة عشر نوع  
 النوع األول: العام الباقي على عمومه.

 وعااااااااااااااااااااااااز إال قولااااااااااااااااااااااااه: )وهللا
 وقولاااااااااه: )خلقكااااااااام مااااااااان نفاااااااااس  

ْ  

 بكااااااال شااااااايء( أي علااااااايم ذا هاااااااو 
 واحااااااااااااادة( فخاااااااااااااذه دون لااااااااااااابس  

ْ 

باحــث المعــاني، ومعرفتــه مــن أهــم المهمــات، نعــم األلفــاظ معرفتهــا مهمــة، وهــي فيمــا يرجــع إلــى م الخــامسالعقــد 
ظـروف المعـاني، فالمعـاني ال تقـوم إال بألفـاظ، فمعرفـة األلفـاظ مهمـة، لكـن معرفـة المعـاني أمـر ال بـد منـه، كيــف 

 يفهم لسان القرآن؟ كيف يعمل بالقرآن أو السنة إال إذا عرف المعاني!
 إلى مباحث المعاني المتعلقة باألحكام ما يرجع  الخامس:العقد 

 يعني: المعاني التي لها أثر كبير في األحكام. 
 : اوهي أربعة عشر نوع  

النوع األول: العام البـاقي علـى عمومـه، عنـدنا عـام وخـاص ومطلـق ومقيـد، وعنـدنا ناسـخ ومنسـوخ، وعنـدنا أشـياء 
مـن غيـر حصـر، وضـده  ام مـا يشـمل شـيئين فصـاعد  كثيرة تتعلق بهذا، مـن أهـم مـا يبحـث فـي علـوم القـرآن، فالعـا

 .االخاص، وهو ما ال يتناول شيئين فصاعد  
: العـــام البـــاقي علـــى عمومـــه؛ ألن عنـــدنا عـــام بـــاقي علـــى عمومـــه، وعـــام مخصـــوص، وعـــام يـــراد بـــه األولالنـــوع 

، والعـام الخصوص، العام الباقي على عمومه هذا هو المحفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص، بـاقي علـى عمومـه
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، المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام ال يريـد منـه جـنس أفـراد االذي أريد به الخصوص من األصل ال يتناول أفراد  
هذا اللفظ، إنما يريد منه بعض األفراد، فهو عام يراد به الخصوص من قبـل المـتكلم، لكـن لـو كـان المـتكلم حينمـا 

، ثــــم بعــــد ذلــــك أورد مــــا يخــــرج بعــــض هــــذه األفــــراد صــــار مــــن العــــام تكلــــم بهــــذا اللفــــظ العــــام يريــــد جميــــع األفــــراد
 المخصوص.

 : العام الباقي على عمومه.األولالنوع 
 : قل وندر أن يوجد عام محفوظ باٍ، على عمومه. يعني  وعز 

مكـن أن يخـرج هـذا محفـوظ، عـام محفـوظ، هـل ي [( سـورة البقـرة828)] }َوّلُ ب ُكلّ  َشْيء  َعل يم {وعز إال قوله تعـالى: 
عــالم بكــل شــيء وعلــيم بكــل شــيء، علــيم  -جــل وعــال-فــرد مــن أفــراد مــا يعلــم عــن هــذه اآليــة؟ ال يمكــن، وهللا 

لمـن ينفـي صـفة العلـم مـن طوائـف المبتدعـة، أو يفـر، بـين الكليـات والجزئيـات،  ابالكليات، عليم بالجزئيات، خالف  
 ال تخفى عليه خافية، فهذا العموم محفوظ. -جل وعال-هللا  فيقول: يعلم الكليات، وال يعلم الجزئيات كالفالسفة،
 وعااااااااااااااااااااااااز إال قولااااااااااااااااااااااااه: )وهللا

 بكااااااال شااااااايء( أي علااااااايم ذا هاااااااو   ْ
 

 فهذا باٍ، على عمومه.
 يعني: بالنصب على قوله المستثنى المنصوب على االستثناء.  وقوله 
اَدة {} يعنـي: هـل يخـرج مـن هـذا مـن اإلنـس أحـد؟ :  خلقكم من نفس  * واحدة  وقوله ان نَّْفاس  َواح  ( 1)] َخَلَقُكام مّ 

هل يخرج مـن البشـر فـرد مـن األفـراد، مـا ترجـع إلـى هـذه الـنفس الواحـدة؟ ال، فهـو محفـوظ وبـاٍ، علـى  [سورة النساء
 عمومه.

وكـأن المؤلـف ويتبـع فـي هـذا  ))كلكـم آلدم((فهذا جاء عام لجميع البشر، فكلهـم مـن ذريـة آدم:   فخذه دون لبس  
ي النقاية، أنه ال يوجـد عـام محفـوظ إال هـاتين اآليتـين، ومـا عـدا ذلـك كـل عمـوم مخصـوص، ال يوجـد السيوطي ف

( سـورة 22)] }إ نَّ ّلَ اَل َيْظل اُم النَّااَس َشاْيئ ا{عموم محفوظ في القرآن إال هاتين اآليتين، وهذا الكالم لـيس بصـحيح 
ال على عمومه؟ نعم على عمومه  [يونس ا{}َواَل مخصوص هذا وا  علـى عمومـه،  [( سـورة الكهـف29)]  َيْظل ُم َرَبَك َأَحد 

وهـــو يـــرد علـــيهم، يـــرد علـــى مـــن يقـــول بهـــذا القـــول، اســـتعرض العمومـــات فـــي  -رحمـــه هللا تعـــالى-شـــيخ اإلســـالم 
مـن العمومـات المحفوظـة، فـي ورقـة، فكيـف  االفاتحة، وفي الورقة األولى من البقرة، فأوجد من ذلك عدد كبير جدًّ 

 .-رحمه هللا تعالى-قرآن كله؟! وهذا موجود في الفتاوى لشيخ اإلسالم في ال
 أثابكم هللا.

 الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. النوع
 وأول شااااااااااااااااع لمااااااااااااااان أقاساااااااااااااااا
 وأول حقيقااااااااااااااااااااااااة والثاااااااااااااااااااااااااني
 قرينااااااااااة الثاااااااااااني ُتاااااااااارى عقليااااااااااة
   والثااااااااان جاااااااااز أن يااااااااراد الواحاااااااادُ 

 سااااااااوالثاااااااان نحاااااااو يحسااااااادون النا 
 مجاااااااااااز الفاااااااااار  لماااااااااان يعاااااااااااني

 ُتاااااااااااااارى لفظيااااااااااااااة اوأول قطع اااااااااااااا
 فياااااااااااااااااه وأول لهاااااااااااااااااذا فاقااااااااااااااااادُ 

 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 النوع الثاني والثالث من العقد الخامس التي ترجع إلى مباحث المعاني المتعلقة باألحكام 
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، والعام الذي أريـد بـه الخصـوص، النوع الثاني والثالث لما ذكر العام الباقي على عمومه يقابله العام المخصوص
وعرفنــا الفــر، بينهمــا، العــام المخصــوص فــالمتكلم حينمــا تكلــم بــاللفظ العــام يريــد جميــع األفــراد، ثــم بعــد ذلــك تكلــم 
بكالم يخرج بعض هذه األفراد، والعام الذي أريد بـه الخصـوص مـن األصـل تكلـم بـاللفظ العـام وهـو ال يريـد جميـع 

 األفراد إنما يريد بعضهم.
، اأي: تتبع، واأللف لإلطال،، العام المخصوص كثير جدًّ   لمن أقاسا أي: كثر   شاع العام المخصوص    وأول  

 ، ثم يخرج بعض هذه األفراد بمخصص، هذا كثير وشائع في النصوص. ايأتي نص يتناول أفراد  
والثــان والمــراد بــه العمــوم، العــام العــام الــذي أريــد بــه الخصــوص، إذا كــان األول شــائع فالثــاني أقــل منــه،    والثااان  

 الذي أريد به الخصوص.
فهو من العام الـذي أريـد بـه الخصـوص  -صلى هللا عليه وسلم-والناس المراد بهم النبي   نحو: يحسدون الناسا 

يَن َقاَل َلُهُم النَّاُس إ نَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم{ لهم الناس( هل معنى هذا أن )الذين قال  [( سورة آل عمران173)] }الَّذ 
صــلى هللا عليــه -؟ هــل جميــع النــاس جــاءوا إلــى النبــي -صــلى هللا عليــه وســلم-جميــع النــاس جــاءوا وقــالوا للنبــي 

وقالوا له: إن جميع الناس بما فيهم هذا القائل وبما فيهم المقول له قد جمعوا لكم؟ يعني: إن الناس يشمل  -وسلم
مع لهم؛ ألن اللفظ عام، لكن هل هذا مراد؟ هذا غير مراد، فهـو  الذي جاء، ويشمل الذين جمعوا، ويشمل الذين ج 

( 173)] }إ نَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكاْم{من العام الذي يراد به الخصوص، فالذي جاء شخص واحد، نعيم بن مسعود 
 أبو سفيان ومن معه، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. [سورة آل عمران

}إ نَّ األول حقيقــة، العــام المخصــوص حقيقــة، اســتعمال فيمــا وضــع لــه، اإلنســان، جــنس اإلنســان:  حقيقااة  ل   وأو
} نَساَن َلف ي ُخْسر  هذا حقيقة، استعمل في كل الناس، إال من استثني، فهو اسـتعمال حقيقـي،  [( سورة العصر8)] اإلْ 

يَن َقاَل َلُهُم النَّاُس{لكن  هل هذا استعمال فيما وضع له؟ خلونـا نمشـي علـى مـا يريـد،  [مران( سورة آل ع173)] }الَّذ 
وعلــى تقريــر مذهبــه فــي جــواز المجــاز، يقــول: النــاس لــيس بحقيقــة؛ ألنــه اســتعمل اللفــظ فــي غيــر مــا وضــع لــه، 
األصل أن الناس لفظ عام يشمل الجميع، فاستعمل بإزاء شخص واحد، فهو استعمال للفظ في غيـر مـا وضـع لـه 

 فهو مجاز.
 أول حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيو 

 

ــــــــــــــــر، لمــــــــــــــــن يعــــــــــــــــاني   مجــــــــــــــــاز الف
 

، مـثال   [( سـورة البقـرة882)] }َواْلُمَطلََّقااُت َيَتَربَّْصاَن{المثال للعام الذي يراد بـه الخصـوص، العـام المخصـوص:  عرفنا
} ه نَّ َثاَلَثَة ُقُرَوء  لـيس  آليسة، وقبل الدخول مثال  أخرج منه الحامل والصغيرة وا [( سورة البقرة882)] }َيَتَربَّْصَن ب َأنُفس 

، األمـــة، قـــرءان وليســـت ثالثـــة، المقصـــود أنـــه دخلـــه مخصصـــات، فـــإطال، العـــام فـــي العـــام عليهـــا تـــربص أصـــال  
طال، العام في العام الذي يراد به الخصوص على كالمه مجاز.   المخصوص حقيقي، وا 
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 فر، ظاهر لمن تأمله.  والفر  لمن يعاني 
 الثاااااااااااني ُتاااااااااارى عقليااااااااااة قرينااااااااااة

 

 ............................... 
ْ 

الفرو، بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، الفر، األول: أن العام المخصـوص حقيقـة، والعـام 
الــذي أريــد بــه الخصــوص مجــاز عنــده، والفــر، الثــاني: أن الثــاني الــذي يــراد بــه الخصــوص قرينتــه عقليــة، يعنــي: 

بمـا فـيهم  -عليه الصالة والسالم-جميع ما على وجه األرض من الناس جاءوا للنبي العقل يدرك أن الناس كلهم 
، وبما فيهم من جاء، وبمـا فـيهم مـن يعـد لـه العـدة، قرينـة العقـل يـأبى هـذا، فالثـاني -عليه الصالة والسالم-النبي 

 قرينته عقلية أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية عن إرادة المعنى العام.
، والشــرط والصــفة وغيــر ذلــك مــن المخصصــات كاالســتثناء مــثال    ُتاارى لفظيااة العــام المخصــوص   اقطع اا وأول 

 مخصصات لفظية.
 الثاااااااااااني ُتاااااااااارى عقليااااااااااة قرينااااااااااة

 

 تاااااااااااااارى لفظيااااااااااااااة اوأول قطع اااااااااااااا 
ْ 

 يعني: الفر، الثالث بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.  والثان 
 فياااااااااااااااااه وأول لهاااااااااااااااااذا فاقااااااااااااااااادُ     أن يااااااااراد الواحاااااااادُ  جااااااااازوالثااااااااان 

 

يَن َقااَل َلُهاُم النَّااُس{أريد به الخصوص يجوز أن يراد بـه واحـد، والمثـال ظـاهر فـي هـذا:  الذيالعام  ( 173)] }الَّاذ 
شخص واحد، العام الذي يراد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد، لكن العام المخصوص يجـوز  [سورة آل عمران

نَساَن َلف ي ُخْسر   }إ نَّ أن يراد به واحد:  يَن آَمُناوا{*  اإلْ  هـل يجـوز أن يكـون المسـتثنى  [( سـورة العصـر3-8)] إ الَّ الَّذ 
 أكثر من المستثنى منه؟ يجوز أن يكون أكثر من المستثنى منه؟ 

 طالب:......
أقــل الجمــع؛  خـالف، لكــن هـل يجــوز أن يسـتثنى جميــع األفـراد مــا يبقـى إال واحــد؟ قـالوا: ال بــد أن يبقـى مــن العـام

 ولذا يقول:
 ...............................    أن يااااااااراد الواحاااااااادُ  جااااااااازوالثااااااااان 

 

للجواز   لهذا فاقد العام المخصوص،   وأول يراد به المفرد بال خالف، واآلية دليل على ذلك، فيه متعلق بـ)يراد( 
و قال: عندي لك عشرة دراهم إال سبعة، المذكور، فاقد أي: فال يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم، ل

ــ باطــل، عنــدي لــك عشــرة إال  اقــالوا: االســتثناء باطــل؛ ألنــه اســتثناء أكثــر مــن النصــف، لــو لــم يبــق  إال واحــد أيض 
 تسعة، بحثوه في باب اإلقرار، لكن يستثنى أقل من النصف جائز، وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم.

 لى عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.هللا وسلم وبارك ع وصلى
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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  الرحمن الرحيمبسم هللا

 (9شرح: منظومة الزمزمي في علوم القرآن )

 معالي الشيخ: عبد الكريم الخضير

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهاام اغفاار لشاايخنا، واجاازه عنااا خياار الجاازاء وأوفااره، واغفاار للحاضاارين والمسااتمعين برحمتااك يااا أرحاام 

 احمين.الر 

 :-رحمه هللا-قال الناظم 

 النوع الرابع: ما خص منه أي من الكتاب بالسنة:

 تخصيصاااااه بسااااانة قاااااد وقعاااااا

 آحادهاااااااااااااااا وغيرهاااااااااااااااا ساااااااااااااااواءُ 
            ْ 

 فاااال تمااال لقاااول مااان قاااد منعاااا 

 فبالعراياااااااااااااااا خصااااااااااااااات الربااااااااااااااااءُ 
 

 

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 أجمعين، أما بعد:

  :في النوع الرابع من أنواع العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

مــن الكتـاب الســنة، مســألة تخصـيص الكتــاب بالســنة، التخصـيص رفــع جزئــي للحكــم،  :أي  مااا خااص منااه 

نه رفع كلي، وأمـا التخصـيص الـذي هـو رفـع جـزي ال يـرون فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة؛ أل

ن قـال بعـض ابه بأس   ، وأن السنة تخصص الكتاب، بخالف النسـخ فـالجمهور علـى أن السـنة ال تنسـخ الكتـاب، وا 

  .أهل التحقيق بجواز ذلك؛ ألن الكل وحي

 :-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

األلــف هــذه لإلطــال،، ووقــوع هــذا النــوع   قااد وقعااا  صــحيحة أو حســنة  بساانة يعنــي الكتــاب  تخصيصااه  

الميتـة مـن ألفـاظ العمـوم ألن )ال(  [( سـورة المائـدة3)] }ُحرّ َماْت َعَلاْيُكُم اْلَمْيَتاُة{: -جـل وعـال-كثير، ففـي قولـه 
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لكنهــا مخصوصــة  ،فالســمك والجــراد ميتــة ))أحلــت لنــا ميتتــان ودمــان((جنســية، خــص منــه بالســنة الســمك والجــراد 

 فهذا مثال، يقول: [( سورة المائدة3)] }ُحرّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة{: -جل وعال-سنة من عموم قوله بال

 تخصيصاااااه بسااااانة قاااااد وقعاااااا
 

 فاااال تمااال لقاااول مااان قاااد منعاااا 
 جج

ــ ،-رحمــه هللا-المنــع يــذكر عــن أبــي حنيفــة  ن كــان رفع  إال أنــه إلغــاء لــبعض  اجزئي ــ اوأن فــي التخصــيص وا 

ن لم يكن رفع كلي، إال أنه رفع جزئي، فـال يكـون ذلـك األفراد التي يت ناولها العام، فهي مشبهة للنسخ من وجه، وا 

 إال بما يقاوم المرفوع في القوة والسنة ال تقاوم الكتاب في قوتها، فالنسخ والتخصيص عنده من باب واحد.

يعنـي   ساواء آلحاد من المتـواتر أي غير ا  وغيرها يعني آحاد السنة، وهو ما لم يبلغ حد التواتر   آحادها 

 يخصص الكتاب بما ثبت في السنة، سواء  بلغ حد التواتر أو لم يبلغ.

استثنيت العرايا، العرايا من المزابنة  خصت الرباُء  وعطايا وضحايا  ،جمع عري ة كعطية وضحية  فبالعرايا 

علـى رؤوس النخـل  اا المماثلـة، بيـع التمـر رطب ـالتي جاء تحريمها، والمزابنة مفضية إلى الربا؛ ألنـه ال تتحقـق فيهـ

بتمر جاف بكيله من الجاف، أو بما يؤول إليه من الجاف، هذه هي المزابنة، ولعدم تحقق المماثلة وجد الربـا فـي 

 ،أو ما دون خمسة أوسق، العرايا نوع من المزابنـة ،هذه الصورة، استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق

والعرايـا كمـا هـو معلـوم مـن  ))إال العرايـا((: -عليه الصـالة والسـالم-إال أنها خصت بقوله  ،ا تعريفهاينطبق عليه

حتاج إلى تمر رطب يأكله مع أوالده وأسـرته مـع النـاس، وال يكـون عنـده مـا يشـتري بـه إال التمـر البـاقي مـن تمـر ا

 افيقال له رفق   ،ري بها ما يكفيه ويكفي أوالدهالعام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشت

  .المزابنة وهذا مخصوص من ،ابه: لك أن تشتري به رطب  
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َبا{الربا ثبت تحريمه بالكتاب  َم الرّ  صـوص حـر م بالكتـاب وبالن [( سورة البقـرة872)] }َوَأَحلَّ ّلُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

ن كان فيها ربا إال أنها مخصصة، والحاجـة التـي يحتاجهـا مـن وا   ،، خص بالعراياالقطعية في أكثر من آية محرم

ولذا ال يقـال: إن كـل  ؛يريد التمر الرطب لوال النص ما أبيح الربا القطعي بمجرد الحاجة، لكن النص أجاز العرايا

حاجة تبيح المحرم، وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجـة مريـد العريـة، لكـن ال يجـوز لـه أن يتجـاوز مـا حـرم 

إذا كان التحـريم بـنص مـن الكتـاب أو مـن السـنة فـال يبيحـه إال الضـرورة، علـى مـا  ،هللا عليه إال بنص أو ضرورة

  ا.ذكرناه مرار  

، أو قاعــدة أغلبيــة، أو حــرم بعمومــات لــم يــنص عليــه نــع باعتبــاره فــرد مــن أفــراد قاعــدة عامــة مــثال  أمــا مــا م  

  .ة تبيحهبذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاج

  .والعرايا ربا لعدم التماثل، فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا ،المزابنة ربا

 ......طالب:

ال، هـي ربــا إذا لــم تتحقـق المماثلــة، عــدم العلـم بالتســاوي كــالعلم بالتفاضـل، ولــم تتحقــق فـي المزابنــة وال فــي 

 من تحريم الربا. والعرايا مستثناة، فهي مخرجة ،العرايا، المزابنة باقية على النهي

 نعم.

 طالب: أثابكم هللا.

 :-رحمه هللا-قال 

 النوع الخامس: ما خص به من السنة

 وعاااز لااام يوجاااد ساااوى أربعاااة  

 والصاااااااااااالوات حااااااااااااافظوا عليهااااااااااااا

 حاااااااديث ماااااااا أباااااااين فاااااااي أوالهاااااااا

  أماااااااااااااارت أن أقاااااااااااااااتال :لقولااااااااااااااه

 وخصاااااااات الباقيااااااااة النهااااااااي عاااااااان  
     ْ                                      

 صااااواف أو كالجزيااااة  كآيااااة األ 

 والعاااااااااااااااملين ضاااااااااااااامها إليهااااااااااااااا

اااااا  خااااااص مااااااا تالهااااااا اخااااااص وأيض 

 ماااااان لاااااام يكاااااان لمااااااا أردت قااااااابال

 حااااااااال الصاااااااااالة والزكااااااااااة للغناااااااااي
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عـــام والســـنة أتي النـــوع الخـــامس: مـــا خـــص بـــه مـــن الســـنة، عكـــس النـــوع الســـابق، النـــوع الســـابق الكتـــاب يـــ

 مخصصة، النوع الخامس: السنة عامة والكتاب مخصص.

يعني قل، فلـم يوجـد تخصـيص السـنة بالكتـاب سـوى أربعـة مواضـع فقـط، والحصـر هـذا يحتـاج   عز يقول: 

ــــ قايــــة أنـــه ال يوجــــد غيرهــــا، كآيــــة لصــــاحب النُّ  اإلـــى اســــتقراء تــــام، فهــــذه المواضـــع األربعــــة التــــي زعــــم النـــاظم تبع 

ااْن َأْصااَواف َها َوَأْوَبار َهااا َوَأْشااَعار َها َأَثاث ااا{األصــواف،  تــدل علــى طهــارة هــذه األصــواف،  [النحــل ( ســورة21)] }َوم 

بهـا، وهـذه اآليـة مخصصـة لعمـوم  -جـل وعـال-وطهارة هذه األوبار واألشعار، إذ لو لم تكن طاهرة لما امـتن هللا 

حســنه و  ،والحــديث عنــد الترمــذي وأحمـد والحــاكم مــن طـر، كلهــا ضــعيفة ))مــا أبــين مـن حــي فهــو كميتتـه((حـديث 

فله طر، متباينة تدل على أن له أصـل لـيس بضـعيف الضـعف الشـديد، فمـنهم بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه، 

اْن ومنهم من قال: الصـواب إرسـاله كالـدارقطني، المقصـود أن هـذا الحـديث عـام مخصـص باآليـة  ،من حسنه }َوم 

بهيمــة حيــة، وكـــذلك وال ،ومعلــوم أن األصــواف تجــز [( ســـورة النحــل21)] َأْصااَواف َها َوَأْوَبار َهااا َوَأْشااَعار َها َأَثاث ااا{

سـواء  ،أو يبقـى علـى الجلـد، المقصـود أنـه طـاهر باآليـة ،جز شعرها، كما أنها إذا ذبحت ي  ااألوبار واألشعار غالب  

أو بعد مفارقتها الحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل، أمـا  ،أخذ منها في حال الحياة

وال نحتاج إلى مثل هذا؛ ألنها ما أبينت هي في  ،ام المنفصل فال إشكالإذا قلنا: إن الصوف والظفر أحكامه أحك

األصــل حكمهــا حكــم المبــان المنفصــل، وهــذه المســألة مســألة خالفيــة بــين أهــل العلــم، ومــن أراد القاعــدة والتمثيــل 

فـي  متصـل أوالالشـعر والظفـر فـي حكـم  ،عليها فعليه بقواعد ابـن رجـب، ذكـر هـذه القاعـدة، هـل الصـوف والظفـر

ومـا يتفـرع علـى ذلـك مـن أحكـام، هـذا موجـود فـي القواعـد البـن رجـب، كـأنهم يميلـون إال أنهـا فـي  ؟منفصـلالحكم 

فهــي بحكــم المنفصــل، أمــا مــا يــدخل فــي األيمــان  ،حكــم المنفصــل، وأنهــا ال يتــأثر الحيــوان بجزهــا وال يشــعر بــذلك
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لــى شــعرها يكــون حينئــٍذ قــد وضــع يــده علــى يضــع يــده علــى بهيمــة ووضــع يــده ع والنــذور مــن ذلــك فلــو حلــف أال  

البهيمة، لو حلف ال يمس بهيمة فمس شعرها، وقلنا: إن الشعر في حكم المنفصل، نقـول: مـا مـس البهيمـة، لكـن 

مثل هذا المثال يخرج بكون األيمان والنذور مردها إلى األعراف، والعرف ال شك أنه جاٍر على أن من وضع يده 

 ع يده عليها، واإلمام مالك يرجعه إلى نيته.على بهيمة فقد مسها، ووض

ما أبين خص في أولى هذه اآليـات   حديث ما أبين في أوالها قال فيما بعد:   كآية األصواف أو كالجزية 

  .))أمرت أن أقاتل((خص ما تالها بقوله:  اوأيض    أو كالجزية التي هي آية األصواف 

خـص مـن  ال إال إلـه هللا(( :أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا))الحديث عام   من لم يكن لما أردت قابال 

ُروَن{ :واآليـة خاصـة ،ذلك أهل الكتاب إذا دفعـوا الجزيـة، فالحـديث عـام ْزَياَة َعان َياد  َوُهاْم َصااغ   }َحتَّاى ُيْعُطاوْا اْلج 

في كـون الجزيـة  فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، على الخالف بين أهل العلم [( سورة التوبة89)]

خاصـــة بـــاليهود والنصـــارى أو هـــي لهـــم ولـــم لـــه شـــبهة كتـــاب كـــالمجوس أو لجميـــع طوائـــف الكفـــر مـــن المشـــركين 

  .وغيرهم، على كل حال هذا جاٍر على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب

ااالَ  :فــي آيــة البقــرة أو كالجزيااة * والصاالوات حااافظوا عليهااا   ااَلَوات  والصَّ  ة  اْلُوْسااَطى{}َحاااف ُظوْا َعَلااى الصَّ

فالمحافظــة علــى  ،مــع مــا جــاء فــي النهــي عــن الصــالة فــي األوقــات المعروفــة الخمســة [( ســورة البقــرة832)]

الصلوات والصـالة والوسـطى، يـراد بالصـلوات هنـا الفـرائض، الصـلوات فـي اآليـة الفـرائض، وأحاديـث النهـي عامـة 

صـت الباقيـة مـن الصـلوات حـافظوا عليهـا، يقـول: وخ  فـتخص أحاديـث النهـي بـالفرائض، و  ،شاملة للفرائض وغيرها

-لقولـه  ؛اآليتين النهي عن حل الصالة، فالنهي عن حل الصالة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض

{: -جل وعال َلَوات  ذا نـام عـن صـالة [( سورة البقـرة832)] }َحاف ُظوْا َعَلى الصَّ أو نسـيها  ،فتـؤدى فـي أوقاتهـا، وا 

ولـو كـان فـي وقـت نهـي، هـذا بالنسـبة للفـرائض ظـاهر، ولـم يقـل:  ،محافظـة عليهـاال وهـذا مـن ذكرهـا، فليصلها إذا

يقــول: يؤخرهــا حتــى  ،بــأن النهــي يتنــاول الفــرائض إال أبــو حنيفــة فيمــا إذا انتبــه لصــالة الصــبح مــع بــزوغ الشــمس

لمـا نـاموا عـن صـالة الصـبح  -معليه الصالة والسـال-وينتهي وقت النهي، هذا مذهبه؛ ألن النبي  ،ترتفع الشمس

أمــرهم باالنتقــال مــن المكــان مــن الــوادي الــذي نــاموا فيــه، يقــول الحنفيــة: مــن أجــل أن يرتفــع وقــت النهــي، ترتفــع 
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الشــــمس ويــــزول وقــــت النهــــي، والصــــواب: أن الشــــمس قــــد ارتفعــــت قبــــل أن يســــتيقظوا، وزال وقــــت النهــــي قبــــل 

شمس ال يصير لها حر إال إذا ارتفعت كما هـو معلـوم، المقصـود استيقاظهم؛ ألنه لم يوقظهم إال حر الشمس، وال

تناولـه، علـى خـالف بـين يأن الفرائض مستثناة من النهي عن الصـالة فـي األوقـات، أمـا مـا عـدا الفـرائض فـالنهي 

ديـث احأيص صـالـذي يهمنـا مـن األمثلـة تخ ؟أهل العلم في ذوات األسباب هل تفعل فـي أوقـات النهـي أو ال تفعـل

اااَلة  اْلُوْسااَطى{: -جــل وعــال-بقولــه النهــي  ااَلَوات  والصَّ ألن هــذا مــن  [( ســورة البقــرة832)] }َحاااف ُظوْا َعَلااى الصَّ

مباحــث الكتــاب، مــن بــاب االســتطراد أن نعــرض لغيــر هــذه اآليــة، فجــاء فــي البــاب أحاديــث النهــي، النهــي عــن 

عصــر حتــى تغــرب الشــمس، وحــديث الصــالة بعــد الصــبح حتــى تطلــع الشــمس، والنهــي عــن الصــالة بعــد صــالة ال

وأن نقبـر فـيهن  ،ينهانـا أن نصـلي فـيهن -صـلى هللا عليـه وسـلم-ثـالث سـاعات كـان رسـول هللا مر: "عقبة بن عا

ومــع الصــالة بعــد الوضــوء فــي حــديث  ))إذا دخــل أحــدكم المســجد فــال يجلــس حتــى يصــلي ركعتــين((مــع  "موتانــا

طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو  اال تمنعوا أحد  ))يا بني عبد مناف  كلها... بالل، وأدلة أخرى 

المقصود أن هناك صلوات لها أسباب، تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي، فالجمهور الحنفيـة والمالكيـة  نهار((

والحنابلـــة علـــى أن أحاديـــث ذوات األســـباب عامـــة فـــي جميـــع األوقـــات، وأحاديـــث النهـــي خاصـــة بهـــذه األوقـــات، 

ص مقدم على العام، فال يفعل في األوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كـان لـه سـبب؛ ألن الخـاص مقـدم والخا

  .على العام

وأحاديــث ذوات األســباب خاصــة  ،فيقولــون: أحاديــث النهــي عامــة فــي جميــع الصــلوات ،الشــافعية يعكســون 

الطـائفتين بـأولى بـالقبول مـن قـول بهذه الصلوات التي جـاء ذكرهـا، والخـاص مقـدم علـى العـام، ولـيس قـول إحـدى 

، ولــيس العمــوم والخصــوص هــذه النصــوص العمــوم والخصــوص الــوجهيفهمــا مســتويان، وبــين  ،الطائفــة األخــرى 

الخــاص مقــدم علــى و وأحاديــث خصــمه عامــة،  ،المطلــق كمــا يدعيــه كــل فريــق، كــل فريــق يــرى أن أحاديثــه خاصــة
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هـــم كلـــه صـــحيح، فأحاديـــث النهـــي عامـــة فـــي جميـــع العـــام، لكـــن مـــن خـــالل النظـــر فـــي نصـــوص الفـــريقين كالم

 خاصــة فــي هــذه األوقــات، وأحاديــث ذوات األســباب عامــة فــي جميــع األوقــات خاصــة بهــذه الصــلوات، ،الصــلوات

والمسألة يطول شرحها، لكـن المـرجح عنـدي أن الـوقتين  ،، ونحتاج إلى مرجح خارجيفالعموم والخصوص وجهي

لــذوات األســباب؛ ألن النهــي عــن الصــالة فــي هــذين الــوقتين مــن بــاب نهــي  الموســعين ال مــانع مــن الصــالة فيهمــا

  .لئال يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق ؛الوسائل

أمـــا الوقـــت المضـــيق فـــالنهي فيهـــا أشـــد، وال يقتصـــر النهـــي فيـــه علـــى الصـــالة، بـــل يتنـــاول ذلـــك إلـــى دفـــن 

النهــي تعلــق الكفــار بطلــوع الشــمس وغروبهــا، وال وســبب  ،األمــوات؛ لــئال يحتــاج إلــى الصــالة، فالمســألة فيهــا أشــد

يمكن أن يتعلق بعد صالة الصبح أو بعد صالة العصر؛ ألن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل، ويبقـى أنـه 

كمــا قــال ابــن عبــد البــر وابــن رجــب وغيرهمــا،  ،نهــي وســيلة؛ لــئال يســتمر اإلنســان يصــلي إلــى أن يضــيق الوقــت

 بحثت في مناسبات كثيرة.و  ،والمسألة طويلة الذيول

 والصاااااالوات حااااااافظوا عليهااااااا
ْ  

 والعاااااااااملين ُضاااااااامها إليهااااااااا 
ْ 

{ ...يعني في حديث َدَقاُت ل ْلُفَقَراء َواْلَمَسااك ين  ل يَن َعَلْيَهاا}؟ هـاه [( سـورة التوبـة41)] }إ نََّما الصَّ مـع  {َواْلَعاام 

ل كـل غنـي، والعامـل عليهـا يسـتحق الزكــاة نكـرة فـي سـيا، النفـي فتشـم (غنـي) ))ال تحـل الصـدقة لغنـي(( :حـديث

ن كان غنيًّ   هذا ما يريده المؤلف من هذه األمثلة يقول: ،فهو مخصوص من عموم الحديث ابالنص باآلية، وا 

 وعاااز لااام يوجاااد ساااوى أربعاااة  
 ْ 

 كآيااااة األصااااواف أو كالجزيااااة   
ْ 

زْ }َحتَّا  أو كالجزية  ))ما أبين من حي فهو كميتته(( :آية األصوات خصت حديث َياَة َعان َياد  ى ُيْعُطاوْا اْلج 

ُرونَ    .ال إله إال هللا(( :))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :خصت حديث [( سورة التوبة89)] {َوُهْم َصاغ 

 والعاملين... خصت أحاديث النهي عن الصالة في األوقات الخمسة، والصلوات حافظوا عليها  

 والصاااااالوات حااااااافظوا عليهااااااا
    ْ 

 ين ُضاااااااامها إليهاااااااااوالعااااااااامل 
 

  .))ال تحل الصدقة لغني(( :خصت حديث

 يعني آية األصواف. حديث ما أبين في أوالها  
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.............................

...... 

 لقولااااااااااااااه: أماااااااااااااارت أن أقاااااااااااااااتال
    

اا   ُخااص مااا تالهااا اُخااص وأيض 

................................... 
 

 لإلطال،.  

 .  قابال   -لنطق بالشهادتينمن ا– من لم يكن لما أردت 

ظـاهر؟ األمثلـة ب وال ما  ظاهر و  *  حل الصالة والزكاة للغني   النهي عن   -من اآليتين-  وخصت الباقية

 نعم. ،-إن شاء هللا تعالى-ظاهرة 

 طالب: أثابكم هللا.

 المجمل والمؤول: -رحمه هللا-قال 

 ماااا لااام يكااان بواضاااح الداللاااة  
 

 كااااااااالقرء إذ بيانااااااااه بالساااااااانة   
 

 عااان ظااااهر ماااا بالااادليل نااازال
 

 كالياااااااااد هلل هاااااااااو الّلاااااااااْذ أوّ ال 
 

 في النوع السادس: المجمل  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

}َحاااف ُظوْا َعَلااى : -جــل وعــال-األمــر فــي قولــه  الــذي لــم تتضــح داللتــه علــى معنــاه بمــرده، فمــثال   :المجمــل

} َلَوات  -الة إال هـذا الـنص كيـف نصـلي؟ اللفـظ مجمـل بـين بفعلـه لو لم يرد في الصـ [( سورة البقرة832)] الصَّ

  .وبقوله -صلى هللا عليه وسلم

جـاءت فيهـا النصـوص بقولـه وفعلـه، و  ،وبقوله فـي جميـع أجـزاء الصـالة ))صلوا كما رأيتموني أصلي(( نعم

{فتم بيانها، ومن ذلك الحج  َج اْلَبْيت  طيـب كيـف يحـج النـاس لـو  [( سورة آل عمران97)] }َوّللّ   َعَلى النَّاس  ح 
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، وبقولـه فـي أحكـام -عليـه الصـالة والسـالم-لمـا اسـتطاع النـاس التطبيـق، لكنـه بـي ن بفعلـه  ؟لم يكن إال هذه اآليـة

  .))خذوا عني مناسككم((: االمناسك، وبقوله أيض  

ــ يــرد قــول لــداود الظــاهري، والواقــع  ااختلــف فــي وقــوع المجمــل فــي القــرآن، فــالجمهور علــى أنــه واقــع، خالف 

ويتـأخر البيـان إلـى وقـت  ،داود، فاآليات والنصوص المجملة جاء بيانهـا، وقـد يتـأخر بيانهـا، يـأتي الـنص المجمـل

الحاجة، أما تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة فهـذا ال يجـوز عنـد أهـل العلـم وال يظـن، إنمـا يتـأخر البيـان إلـى وقـت 

  .الحاجة

داللته على معناه، يعني لفظ لم يكن بواضح الداللة لسبب مـن  الذي لم تتضح  ما لم يكن بواضح الداللة 

، االشـتراك الـذي تقـدم، القـرء مجمـل؛ ألنـه يحتمـل أكثـر مـن وجـه، وداللتـه علـى الحـيض األسباب كاالشـتراك مـثال  

ليســت بأوضــح، يعنــي داللــة علــى الحــيض ليســت بأوضــح مــن داللتــه علــى الطهــر، فمــن األســباب التــي تســبب 

{ :، ومن أسبابه الحذفراك في اللفظ مثال  اإلجمال االشت )أن(  [( سـورة النسـاء187)] }َوَتْرَغُباوَن َأن َتنك ُحاوُهنَّ

ذف الحرف فاحتمل األمـرين، ومنهـا ، لكن ترغبون فيه أو عنه؟ ح  نوما دخلت عليه تؤول بمصدر ترغبون نكاحه

يَلااُه إ الَّ ّلُ احتمــال العطــف واالســتئناف  ْلاام  َيُقوُلااوَن آَمنَّااا ب ااه {}َوَمااا َيْعَلااُم َتْأو  ااُخوَن ف ااي اْلع  ( ســورة آل 7)]  َوالرَّاس 

ااُخوَن{ن تكــون عاطفــة لــئ فــالواو هــذه محتملــة [عمــران يَلااُه إ الَّ ّلُ َوالرَّاس   [( ســورة آل عمــران7)] }َوَمااا َيْعَلااُم َتْأو 

ذا قلنا: إنهـا اسـتئ وحينئذٍ  نافية والوقـف علـى لفـظ الجاللـة قلنـا: إن علـم يكون الراسخون عالمين بتأويل المتشابه، وا 

ناد  َربّ َناا{وال يعلمه أحد، وأمـا وظيفـة الراسـخين هـي قولـه:  ،المتشابه خاص باهلل تعالى اْن ع  ( 7)] }آَمنَّاا ب اه  ُكال  مّ 

 اإلجمال. هفوقع بسبب ،فهذا محتمل للعطف واالستئناف [سورة آل عمران

يقولـون: المـراد  ،لفظ مشترك بين الحـيض والطهـر، أحمـد وأبـو حنيفـة ء  ما لم يكن بواضح الداللة  * كالقر 

بـه الحـيض، الحنابلـة والحنفيـة يقولـون: المـراد الحــيض، والمالكيـة والشـافعية يقولـون: المـراد الطهـر، دليـل الحنابلــة 

يـام حيضـك؟ ال أا  يعنـي أيـام طهـرك دعـي الصـالة و  ))دعي الصالة أيـام أقرائـك(( :في الحديث الصحيح ،والحنفية

أو الحيض الطهر أن ابن  ،عية على أن المراد بالحي ضفادليل المالكية والش أيام حيضك، وهذا من أصرح األدلة،

ثــم  ،ثــم تطهــر ،ثــم تحــيض ،))مــره فليراجعهــا حتــى تطهــر :عمــر طلــق زوجتــه وهــي حــائض، فجــاء فــي الحــديث
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يو  ليطلقها(( {وجه الداللة؟  تطلق لها النساء(( ))فتلك العدة التي أمر هللا أنش وجه الداللة؟ ا  ت ه نَّ ادَّ  }َفَطلّ ُقاوُهنَّ ل ع 

يو  [( سورة الطال،1)]  ما زالت الداللة فيها غموض، نعم؟ ؟ش وجه الداللةا 

 طالب:.....

 أنها طاهرة، نعم؟

 طالب:......

ال بعد؟ تلك العدة  {يعني عدتها قبل الطال، وا  ت ه نَّ دَّ  نعم؟ [ة الطال،( سور 1)] }َفَطلّ ُقوُهنَّ ل ع 

 طالب:.....

وقال: النص يعنـي حـديث ابـن عمـر  ،، يعني ال نفهم مثلما فهم بعض من علق على بعض الكتبمستقبال  

يلما كانت العدة قبل الطال،، ابتداء العدة يبدأ من الطهر، طيب و  {}ش أثرها على القـروء؟ ا  ت ه نَّ ادَّ ( سـورة 1)] ل ع 

ت ه  }يعنــي: طــاهرات،  [الطــال، اادَّ {ل ع  {}ووالعــدة ثالثــة قــروء، العــدة ثالثــة قــروء،  [( ســورة الطــال،1)] نَّ ت ه نَّ اادَّ  ل ع 

يعنــي: طــاهرات، فعــدتهن هــي األطهــار، لكــن هــل هــذا مــن الوضــوح والبيــان مثــل وضــوح  [( ســورة الطــال،1)]

قـال  ة(())دعـي الصـال :؟ ال ليس مثله، ولتعذر الجمع بين حـديث ابـن عمـر وحـديث))دعي الصالة أيام أقرائك((

يبع ذا جمع على قروء فهي األطهار، نعم؟ضهم: إذا جمع على أقراء فهو الح   ض، وا 

 طالب:......

 ض، الحيض نعم.يالح   ))دعي الصالة أيام أقرائك((األطهار، و :القروء يعني

 طالب:......
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لقلـة والكثـرة؛ أو اخـتالف الجمـع تـأثير علـى الحكـم؟ نعـم قـد يكـون تـأثيره مـن حيـث ا ،تأثير الجمـعللكن هل 

ألن هناك جمع قلة وجمع كثرة، لكن القرء هو القرء، يعني كيف نحكـم علـى لفـظ واحـد أنـه إذا جمـع، جمعـه علـى 

  ؟كذا يفيد كذا، وجمعه على كذا يفيد كذا

 طالب:......

 حتى تطهر، هي حائض اآلن، ثم تحيض ثم تطهر.

 طالب:.......

 ال.

 طالب:.......

، ألنـه فيـه خفـاء، يعنـي فيـه خفـاء، ابيخليهـا تحـيض كـان الطـال، األول صـحيح  ال ما في تحيض؛ ألنه لـو 

 االستدالل فيه خفاء.

 طالب:.......

 .ال، هو أحدهما، هو لفظ مشترك بينهما

 طالب:.......

 ما فيه إشكال.

 طالب:.......

ال كالهما صحيح   .ال، هو ضع  ف بالنسبة لحديث ابن عمر، يعني أضعف منه، وا 

 ...طالب:....

 نعم؟، -إن شاء هللا-ال، كالهما ما فيه إشكال 

 طالب:.........

يعني: مردود الطال، في  أمرنا فهو رد(( ))ليس عليهإنها طلقت في الحيض، نعم طال، ليس عليه األمر 

  ا.يكون مردود   الحيض؛ ألنه ليس عليه األمر الشرعي، وحينئذٍ 
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علـم يقـول: عاصـي والطـال، واقـع، نعـم، بـدليل مـا جـاء وقع الطال، في الحيض وهم جمـاهير أهـل اليالذي 

يطلقهــا فــي طهــر لــم يجامعهــا فيــه، حتــى فــي اللغــة مــا يــدل علــى إطالقــه علــى  عــن ابــن عمــر أنهــا حســبت عليــه،

هـو فـي الطهـر أظهـر وبـه أرجـح، ال، الطهر وعلى الحيض، في أحدهما أرجح، اللي يقول لـك الشـافعي والمـالكي 

سببه االشتراك، ويبين في النصوص، وكل علـى مذهبـه، مـنهم مـن قـال: بينـه حـديث ابـن هذا إجمال القرء إجمال 

إذ بيانـه بالسـنة، والسـنة مبينـة للقـرآن،  ))دعـي الصـالة((، :فالمراد بـه الطهـر، ومـنهم مـن قـال: بينـه حـديث ،عمر

 يش؟إما  [( سورة النحل22)] }ل ُتَبيّ َن ل لنَّاس  َما{ -عليه الصالة والسالم-ووظيفة النبي 

ْم{طالب:  َل إ َلْيه   .[( سورة النحل44)] }َما ُنزّ 

ْم{نعم  َل إ َلْيه   ومفسرة له. ،وشارحة له ،لتين القرآن، فالسنة مبينة للقرآن [( سورة النحل22)] }َما ُنزّ 

النوع السابع: المؤول، عندنا نص وظـاهر ومـؤول، الـنص الـذي ال يحتمـل، فـالنص الـذي ال يحتمـل يسـميه 

 ،مـــن منصــة العــروس لظهورهــا، والــذي يحتمـــل أمــرين أحــدهما أرجــح مــن اآلخـــر االعلــم نــص لظهــوره، أخــذ  أهــل 

والمرجوح هو المؤول، واألصـل العمـل بـالراجح إال إن وجـد مـا يمنـع مـن العمـل بـه، إذا وجـد  ،فالراجح هو الظاهر

  .ما يمنع من العمل بالظاهر يلجأ إلى المؤول

أي  ،طال،بـاإل  نازال يعني لفظ بالدليل القطعي،   عن ظاهر ما  (نزلـ)ق بمتعل ،جار ومجرور  عن ظاهر 

يعني ترك، يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي، والنزول والتنازل هـو    عن ظاهر ما بالدليل نزال  ترك 

تتـرك الظـاهر  وأعفيتـه منـه، فأنـت ،ه، نزلت عـن دينـي علـى فـالن إذا تركتـهتالترك، تقول: نزلت عن حقي إذا ترك

إلــى المــؤول، تتــرك االحتمــال الــراجح إلــى االحتمــال المرجــوح لوجــود قرينــة تمنــع مــن إرادة االحتمــال الــراجح، وهــم 
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نــاظم يــنظم النقايــة والنقايــة للســيوطي وهــو العلــى مــذهبهم فــي نفــي الصــفات؛ ألنهــم جــروا علــى مــذهب األشــعرية، 

 أشعري.

.............................

...... 
 

 كالياااااااااد هلل هاااااااااو اللاااااااااْذ أوال 
 

اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة، الظاهر منها أنها اليد الحقيقـة، وتأويـل اليـد بالنعمـة أو بالقـدرة هـذا 

ينفون  -جل وعال-غير الظاهر، لكن هم يقولون: منع من إرادة الظاهر خشية التشبيه، فهم من باب تنزيههم هلل 

بالتنزيـه، لكـن هـم قبـل أن عطلـوا وقبـل أن  اويثبتـون المرجـوح تمسـك   ،ينفون الراجحويثبتون المؤول،  ،عنه الظاهر

ثـم عطلـوا، لمـا تبـادرت أذهـانهم إلـى التشـبيه عطلوهـا  ،يـش؟ التشـبيه، شـبهوا أوال  إأولوا مروا بمرحلة قبل هذه وهي 

ال لو قالوا: سمعنا وأطعنا، هللا  سـه سـمع وبصـر فنثبتـه علـى مـا يثبت لنفسه يد، يثبـت لنف -جل وعال-بعد هذا، وا 

والكيفيات مجهولة، كمـا جـاء عـن أم سـلمة  ،يليق بجالله وعظمته، ال نحتاج إلى أكثر من هذا، والمعاني معروفة

فالذي منعهم من حمل اللفظ على ظاهره توهم  "والسؤال عنه بدعة ،والكيف مجهول ،االستواء معلوم"وعن مالك: 

ـ -جل وعال-فلكل ما يليق به، فإذا أثبتنا هلل  ،، وال تشبيهفمنعهم من إرادة الظاهر ،التشبيه فإننـا نثبتـه علـى  اوجه 

ذا نظرنا إلى المخلوقات ـ ،ما يليق بجالله وعظمته، وا  ؟ اولها وجوه هل يستطيع شخص أن ينفـي أن لإلنسـان وجه 

وجــه، أو للخنزيــر  ال، هــل يســتطيع إنســان أن ينفــي أن للجمــل وجــه، أو للحمــار وجــه، أو للقــرد وجــه، أو للــذئب

أو مثـل وجـه  ،أو مثـل وجـه القـرد ،وجه، هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية، لكن هل وجه اإلنسان مثل وجه الـذئب

ذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركة في الضعف فكيـف بالخـالق؟ فكيـف بالنسـبة االحمار؟ أبد   ، وا 

 هة، فلكل ما يليق به.ما بين المخلو، والخالق؟ ال نسبة وال مشاب

.............................

...... 
 

 كالياااااااااد هلل هاااااااااو اللاااااااااْذ أوال 
 

 ، مرت بنا، وقلنا: إن ابن مالك استعملها.الغة في )الذي( تعرضنا لها سابق  

 صــغ مــن مصــوغ منــه للتعجــب  
 جج              

 أفعـــــــــل تفضـــــــــيل وبالـــــــــذ أ بــــــــــي 
 ج
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النصــوص الصــحيحة، واعتمــده ســلف هــذه  -جــل وعــال-اهلل طيــب مــا جــاء مــن النصــوص فــي مــا يتعلــق بــ

األمـة ال محيـد عـن إثباتـه، فكـل خيـر فـي اتبـاع مـن سـلف، لكـن النصـوص المحتملـة والتـي لـم يتفـق علـى معناهـا 

ن قـالوا بضـده فقـد سـبقوا، لكـن مـا يتفـق عليـه  سلف األمة هذه للخلف مندوحة؛ ألنهم إن قالوا بالقول فقد سـبقوا، وا 

مـة نحـن مطــالبون بمـا فهـم النصـوص علــى فهمهـم، قـد يقـول قائـل: أنــتم أولـتم المعيـة بـالعلم، نقــول: سـلف هـذه األ

  .كذلك؛ ألن السلف أولوا المعية بالعلم

زم الذي من أجله أولوهـا بـالعلم، ثـم يقـول لـك المبتـدع: الـالزم الـذي يلـزم علـى المعيـة قـد يلـزم نظيـره فـي لال

؛ ألن الــالزم منفــي بنصــوص، فــال تــالزم بينهمــا، األمــر الثــاني: أننــا نتبــع مــن نقــول: ال يلــزم نظيــره !إثبــات اليــد

 نعم. ، وفهم مقاصد الشريعة،-صالة والسالمعليه ال-وخالط النبي  ،عاصر التنزيل

 أمثلة على المؤول:

االة {وعندنا مؤول، من يذكر لنا مثـال؟  ،عندنا ظاهر  }إ َذا ُقْماُتْم{ [( سـورة المائـدة4)] }إ َذا ُقْمُتْم إ َلى الصَّ

ــا إلــى الصــالة ومثلنــا بــين يــدي هللا فــي  [( ســورة المائــدة4)] ظــاهره أننــا إذا أردنــا أن نكبــر تكبيــرة اإلحــرام وقمن

، القيـام الـذي ..قبـل -ألنـه فعـل ماضـي- ؛ ليكـون القيـامالصف قبل تكبيرة اإلحرام نتوضأ، هذا األصـل فـي الفعـل

ْذ ب اااّلّل { :ك نتوضــأ، ومثلهــاهــو للصــالة قبــل وجــود الوضــوء، ثــم بعــد ذلــ َذا َقااَرْأَت اْلُقااْرآَن َفاْسااَتع  ( ســورة 92)] }َفااا 

ظاهر اللفظ والفعل ماضي أن القراءة متقدمة على االسـتعاذة، ويقـول بهـذا بعـض أهـل الظـاهر، لكـن هـذا  [النحل

ان الماضـي وهـذا هـو الفعـل فـي الزمـ-الظاهر دلت األدلـة علـى أنـه غيـر مـراد، فالماضـي يطلـق ويـراد بـه حقيقتـه 

ويطلق ويـراد بـه الشـروع، يعنـي يطلـق ويـراد بـه الفـراغ مـن الفعـل، جـاء زيـد، انتهـى، جـاء وانتهـى، يطلـق  -الغالب
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َذا َقاَرْأَت اْلُقاْرآَن{ويراد به الشروع، ويطلق ويـراد بـه اإلرادة،  يعنـي:  ))إذا كبـر فكبـروا(( [( سـورة النحـل92)] }َفاا 

 ركعوا.يعني: إذا شرع في الركوع فا ا ركع فاركعوا(())إذإذا فرغ من التكبير، 

 طالب:....

لكنها حقيقة شرعية من غير التزام بالالزم، والمسألة خالفية بين سلف هـذه األمـة، وكثيـر  ،هو اللفظ حقيقة

 منهم أولها بـالعلم، يعنـي الـذي فيـه اخـتالف بـين سـلف هـذه األمـة للمخـالف مندوحـة، اإلشـكال فيمـا يتفقـون عليـه،

ااَيُهْم{الخديعــة  ،المكــر ،االســتهزاء الــذين يتفقــون مثــل مــثال   الهرولــة، كلهــا  [( ســورة التوبــة47)] }َنُسااوْا ّلَ َفَنس 

مختلــف فيهــا بيــنهم، الســا،، فالــذي فيــه خــالف بيــنهم يكــون فيــه ســعة، أمــا الــذي يتفقــون عليــه مــا فيــه إشــكال، ال 

 يجوز بحال أن يخالف. نعم.

 طالب: أثابكم هللا.

 : -رحمه هللا-ال ق

 النوع الثامن: المفهوم

 موافااااااااااق منطوقااااااااااه كااااااااااأف  

 ومثاااااااال ذا شااااااااارط وغايااااااااة عااااااااادد

 والشاااااااااارط إن كاااااااااان أوالت حماااااااااال  

 لزوجهااااااااااا قباااااااااال نكاااااااااااح غيااااااااااره
ْ                                     

 ومنااه ذو تخااالف فااي الوصااف   

 ونباااااااااااأ الفاساااااااااااق للوصاااااااااااف ورد

 وغايااااااااااة جاااااااااااءت بنفااااااااااي حاااااااااال  

 وكالثمااااااااااااااااانين لعااااااااااااااااد أجااااااااااااااااره
 

ْ 

 في النوع الثامن: المفهوم. -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ألنه هو األصل، وهو داللة اللفظ في محل نطقه،  االمفهوم يقابله المنطو،، والمنطو، لم يذكره الناظم نظر  

وأما المفهوم، فداللة اللفظ ال في محل نطقه، فيحتاج إلى ذكره؛ ألنه خالف األصل، األصل داللة الحروف على 

  .عانيهام

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
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 ،منطوقـه، أي: مـا يوافـق حكمـه حكـم المنطـو،، يعنـي: عنـدنا منطـو،  -بـالتنوين-موافـَق   موافق منطوقه 

وعنــدنا لــه مفهــوم موافقــة، وعنــدنا لــه مفهــوم مخالفــة، مفهــوم موافقــة إذا كــان حكــم المفهــوم موافــق لحكــم المنطــو،، 

المثال الـذي ذكـره، موافـَق منطوقـه، هـذا مـن  حكم المفهوم مخالف لحكم المنطو،، فمثال  ومفهوم المخالفة إذا كان 

أدنى من التأفيف لقلنا: التـأفيف حـرام فمـا دونـه  ،يعني: لو وجد شيء أقل من التأفيف، أقل  كأف مفهوم الموافقة 

صــور؛ ألنـه ال يســمع مــن مفهومـه أنــه حـالل، مــا دونــه، لـو تصــور أن هنـاك شــيء أقــل مـن التــأفيف مـع أنــه ال يت

، لكــن الــذي يســمع  فــي الغالــب الفــاء، والــذي دونــه ال يســمع منــه ..التــأفيف إال حــرف الفــاء والهمــزة، والهمــزة قــد

معفــَو عنـه، فلـيس لـه مفهــوم مخالفـة، لـه مفهــوم  ،شـيء، الـذي ال يسـمع منــه شـيء هـذا حـديث نفــس مـا فيـه شـيء

عن الفعل، الضرب والقتـل ومـا أشـبه ذلـك، فهـذا  من التأفيف فضال  موافقة، الذي أعلى منه كالكالم الذي هو أشد 

 له مفهوم موافقة وليس له مفهوم مخالفة.

  . كأف يعني في الحكم   موافق منطوقه 

 ،يعنـــي: مخـــالف لحكـــم المنطـــو،، مخـــالف لـــه فـــي أمـــور، فـــي الوصـــف  ذو تخاااالف  أي: المفهـــوم  ومناااه 

لمخالفة، وتكون هذه المخالفة في الشرط، ويسـمى مفهـوم الشـرط، ومفهـوم والعدد، فهناك مفهوم ا ،والغاية ،والشرط

 ومفهوم العدد. ،ومفهوم الغاية ،الوصف

  وعادد  يعنـي: مفهـوم الغايـة  وغاياة لشـرط يعنـي مفهـوم ا  ومناه ذا شارط  " ومنه ذو تخالف فاي الوصاف

ق  ب َنَبأ  َفَتَبيَُّناوا{}  نبأ الفاسق للوصف ورد هوم الوصف مفهوم العدد، األمثلة على ذلك: مف ( 4)] إ ن َجاءُكْم َفاس 

فإننـا ال نحتـاج إلـى التبـين  هذا وصـف، الوصـف بالفسـق لـه مفهـوم، مفهومـه أنـه إذا كـان عـدال   [سورة الحجرات
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لى  انُكْم{ التثبت، إذا كان عـدال  لـيس بفاسـقوا  ُدوا َذَوْي َعاْدل  مّ  مَّان َتْرَضاوْ  [( سـورة الطـال،8)] }َوَأْشاه  اَن }م  َن م 

  [( سورة البقرة828)]الَشَهَداء{ 

 من باب االستدالل بالمفهوم. ،ى حكمهالوصف الذي هو الفسق انتف المقصود أنه إذا انتفى

 ومثاااال ذا شاااارط وغايااااة عاااادد
        ْ 

 ونباااااأ الفاساااااق للوصاااااف ورد 
ْ 

{ }َوا  ن ُكانَّ يعني مفهوم الشرط الـذي تقـدم ذكـره   والشرط للوصف  يعني ورد مثاال   ( سـورة 6)] ُأواَلت  َحْمال 

{فاتفقوا على أن ذات الحمل ينفق عليها، هذا شـرط  [الطال، ( سـورة 4)] }َوا  ن ُكانَّ ُأواَلت  َحْمال  َفاَأنف ُقوا َعَلاْيه نَّ

فإن كـن ذات حمـل هـذا شـرط، فالنفقـة مشـروطة بوجـود الحمـل، مفهومـه أنـه إذا لـم تكـن ذات حمـل فـال  [الطال،

{فقـة مشــروطة بوجـود الحمــل نفقـة لهــا؛ ألن الن ( 4)] }َوا  ن ُكاانَّ ُأواَلت  َحْماال  َفااَأنف ُقوا َعَلااْيه نَّ َحتَّااى َيَضااْعَن َحْمَلُهاانَّ

ولذا يقول أهـل العلـم: إن النفقـة للحمـل  ؛على ما سيأتي وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية [سورة الطال،

  .نفسه ال لها من أجله، فالنفقة مرتبطة بالحمل

، قبـل نكـاح غيـره لهـا، فتحـرم اأي: المطلـق ثالث ـ لزوجهاا *  جااءت بنفاي حال  يعني مفهـوم الغايـة   وغاية 

اا َغْياَرُه{ إلى غاية، هذه الغاية، نعم اعلى مطلقها ثالث   إلـى هـذه الغايـة،  [( سـورة البقـرة831)] }َحتََّى َتنك َح َزْوج 

{}َحتَّى َيَضْعَن َحْملَ من مفهوم الغاية  اوأيض   فهـذا مفهـوم الغايـة، هنـاك غايـة ال يـدركها  [( سـورة الطـال،4)] ُهنَّ

 فـالحكم سـارٍ  وهـي نـزول المسـيح حيـث يضـع الجزيـة، ،جميع الناس، فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغياة بغاية

  .إلى نزول المسيح

  .المقصود أن مفهوم الغاية معروف عند أهل العلم، وهذه من أمثلته

يَن َجْلااَدة {  كالثمااانين ذي هــو تمــام األقســام مفهــوم العــدد الــ ـــور2)] }َفاْجل ااُدوُهْم َثَمااان  فــي حــد  [( ســورة النـ

يـش معنـى مفهـوم؟ أنـه ال إالفرية، وفي حد الخمر، ومائة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر، هذه أعداد لهـا مفهـوم، 

يَن َجْلاَدة {وال يـنقص  يزاد منها وال ينقص، أعداد لها مفهوم بمعنى أنه ال يـزاد عليهـا ( سـورة 2)] }َفاْجل اُدوُهْم َثَماان 

بعــض  كثيــر ا مــا نســمع فــي توجيــه وال يجــوز تســعة وســبعين، فالعــدد لــه مفهــوم، ،فــال يجــوز واحــد وثمــانين [النــــور
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مـا الحـديث بصـدده ال مفهـوم العـدد في إطالقـه،علـى  لكـن لـيس األحاديث أو بعض اآليات أن العدد ال مفهـوم لـه،

}اْسااَتْغف ْر َلُهااْم َأْو اَل : -جــل وعــال-نــه يســتغفر للمشــرك واحــد وســبعين مــرة؛ ألن هللا فلــو جاءنــا مــن يقــول: إ ،لــه

يَن َمارَّة  َفَلان َيْغف اَر ّلُ َلُهاْم{ يقـول: لـو اسـتغفرت واحـد  [( سـورة التوبـة21)] َتْساَتْغف ْر َلُهاْم إ ن َتْساَتْغف ْر َلُهاْم َساْبع 

ـم و فلو زدت على ذلك  هوم،وسبعين العدد له مف ال ا  خرجت من الحكم، نقول: ال، العدد ال مفهوم له، المسـألة تحكُّ

ـ بمفهـوم العــدد، كـل المفهومـات هـذه إذا عورضـت بمنطوقــات  ابأدلـة؟ بأدلـة، متـى يلغـى المفهــوم؟ وهـذا لـيس خاصًّ

ا العـدد؛ ألنـه مـن مقتضـى لغى المفهومات، فهـذا معـارض بـنص منطـو، معـارض لهـذلغى المفاهيم، ت  أقوى منها ت  

غفر لـه ماليـين المـرات؛ ال يغفـر أن يشـرك بـه، فـال يغفـر لـه ولـو اسـت   -جـل وعـال-االستغفار طلب المغفـرة، وهللا 

علـى مـن ينتسـب إلـى العلـم مـن طـالب يلغـى المفهـوم وهـو غيـر عـدد؛ ألنـه يسـهل  ألن هذا المفهـوم معـارض، قـد

لكنـه ال مفهـوم لـه فـي المسـألة التـي تبحـث لوجـود مـا  يسـمع هـذه الكلمـة،العلم أن يقول: العدد ال مفهـوم لـه؛ ألنـه 

))إذا بلـغ المـاء يعارض المفهوم مـن منطـو،، مفهـوم المخالفـة لـو عـورض بمنطـو، فـي غيـر العـدد ألغـي المفهـوم 

بـث عـن بمعنـى: أنـه يـدفع الخ ))إذا بلغ الماء قلتين فإنه ال يحمل الخبث((منطوقه هكذا  قلتين لم يحمل الخبث((

فإنــه ال يحمــل الخبــث، بمعنــى أنــه يدفعــه مــن بــاب أولــى،  ،أربــع قــالل ،نفســه، مفهــوم الموافقــة إذا بلــغ ثــالث قــالل

مفهوم المخالفة إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمـل الخبـث، فيتـنجس، هـذا مفهومـه، لكـن هـذا 

مع االستثناء، إال ما غلب على لونه أو طعمـه أو  ())إن الماء طهور ال ينجسه شيء(المفهوم معارض بمنطو، 

 ريحه، مع ما قيل فيه من ضعف، لكن الحكم متفق عليه.

 .طالب:.....

مـا جـاء فـي األعـداد فـي الحـدود يمكـن أن يـزاد فيهـا أو يـنقص؟ ال يمكـن أن يـزاد، لكـن  العدد معتبر، فمثال  

ـــا أنـــه ـــين  إذا عـــورض هـــذا العـــدد مفهومـــه بمنطـــو، أقـــوى منـــه، عرفن ـــه، أو وجـــد مـــن أجـــل التوفيـــق ب ال مفهـــوم ل
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))صـــالة الجماعـــة تفضـــل صـــالة الفـــذ بخمـــس النصـــوص قلنـــا: العـــدد ال مفهـــوم لـــه، مثلمـــا جـــاء فـــي صـــالة الفـــذ 

قـالوا: والحـديث ال مفهـوم لـه، إنمـا يـراد بـذلك الترغيـب  ))بسبع وعشرين(( :وفي رواية حديث ابن عمر وعشرين((

وذاك لمـن  ،ل على أوجه صحيحة، فيقال: السبع والعشرين من صلى في المسجدفي صالة الجماعة، مع أنه حم

صـــلى فـــي غيـــره الخمـــس والعشـــرين، أو الســـبع والعشـــرين لمـــدرك الصـــالة مـــن أولهـــا، والخمـــس والعشـــرين لمـــدرك 

أن  والخمس والعشرين للقريب، أقوال كثيرة ألهل العلم، المقصـود ،بعضها، أو السبع والعشرين للبعيد عن المسجد

 نعم. وليس بمراد للمتكلم، العدد له مفهوم هذا األصل؛ ألنه كالم يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه،

 أثابكم هللا.

 : المطلق والمقيد-رحمه هللا-قال 

 وحماال مطلااق علااى الضااد إذا

اااااااَدت  كالقتااااااال والظهاااااااار حياااااااث قيَّ

 وحياااااااث ال يمكناااااااك القضااااااااء فاااااااي
                

 ه قااااد أخااااذاأمكاااان والحكاااام لاااا 

 أوالهماااااااااااااااااااا مؤمناااااااااااااااااااة إذ وردت

 شااااااهر الصاااااايام حكمااااااه ال تقتفااااااي
ْ 

 في النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

ألنــه ال يحتــاج إلــى بيــان، فــالمطلق يحتــاج إلــى  ؛وذكــر األمــرين للحاجــة إلــى بيانهمــا، ولــم يــذكر المنطــو، 

 والمقيد يحتاج إلى بيان. ،بيان

 لمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية بال قيد، والمقيد ضده: وهو ما دل على جزئي من أجزاء الماهية.وا

 إذا * يعني على المقيـد  حمل مطلق على الضد "يش؟ المقيد إالضد هو   وحمل مطلق على الضد يقول: 

ا وجــد التعــارض بــين العمــوم مثــل إذ :للمقيــد، يعنــي :أي  لااه يكــون الحكــم  وحينئــذٍ  والحكاام " ذلــك الحمــل أمكاان 

  .وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد ،والخصوص الحكم للخاص

، بـل يبقـى الحكـم مبنـي للمجهـول، فـال يبقـى المطلـق علـى إطالقـه "قـد أخـذا"األلف هذه لإلطـال،   قد أخذا 

 للمقيد.
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رة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وكفـارة الظهـار مطلقـة يعني ككفارة القتل، وكفارة الظهار، كفا " كالقتل ثم مثل

يحمــل المطلــق  فقـالوا: يحمــل المطلـق علــى المقيـد فــي جميــع الكفـارات؛ ألنــه جـاء تقييــدها فــي كفـارة القتــل، وحينئـذٍ 

ن اختلــف الســبب، فالســبب قتــل، والســبب للكفــارة الثانيــة  علــى المقيــد لالتفــا، فــي الحكــم، وهــو وجــوب العتــا،، وا 

 السبب للكفارة الثالثة جماع، والسبب في الكفارة الرابعة يمين وهكذا، األسباب مختلفة والحكم واحد.ظهار، و 

 كالقتااال والظهاااار حياااث قيَّاااَدت
 

 .............................

...... 
 

ياارُ مؤمنــة بــالرفع فاعــل قيــدت إذ وردت   مؤمنااة إذ وردت كفــارة القتــل   أوالهمااا بالبنــاء للفاعــل  َرَقَبااة   }َفَتْحر 

َنة { ))أيـن رسـول هللا أنـت قالـت:  ))من أنـا؟((حديث لما سأل الجارية واختبرها وفي ال [( سورة النساء98)] َمْؤم 

فــي عتــق الرقبــة،  ئ يــدل علــى أن غيــر المؤمنــة ال تجــز  ))أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة((قــال:  قالــت: فــي الســماء، هللا؟((

ذا أردنـا أن نفصــل ونبـين وجهــة وعلـى هـذا الجمهــور، والحنفيـة يقولــون: ال يلـ زم حمـل المطلــق علـى المقيــد هنـا، وا 

ياُر نظر الحنفية، يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد، وفي كفارة القتل فقط كرر كم مـرة؟ فـي آيـة واحـدة  }َفَتْحر 

َناة { ب فـي إعـدام نفـس يـدل علـى أن القتـل لـه شـأن، وتسـبفتحريـر رقبـة مؤمنـة،  [( سـورة النسـاء98)] َرَقَبة  َمْؤم 

جــل -فيعتــق، فكأنــه أوجــد مكــان الــنفس المؤمنــة التــي قتلهــا نفــس مؤمنــة تعبــد هللا  -جــل وعــال-مؤمنــة تعبــد هللا 

ن كان بعضهم يرى أن اآلية تشمل المسلم والكافر، قتل ي  ر   ح  ب   -وعال ة، يعني هذا مما يلمح من مذهب الحنفية، وا 

والثانيـة  ،تي النساء أن كالهما في قتل المسلم، األولى فـي قتـل الخطـأالمسلم والكافر، على أن الذي يظهر من آي

 في قتل العمد.

 أوالهمااااااااااا مؤمنااااااااااة إذ وردت  كالقتااال والظهاااار حياااث قيااادت
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 وحيااااااث ال يمكااااااان كالقضااااااااء فاااااااي
 

 شهر الصايام.......................
 

لـق والمقيـد مـع المطلـق مـع ومـا يحمـل فيـه المطلـق والمقيـد، المط ،نأتي إلى المطلق والمقيـد وصـور الحمـل

 :ال يخلو من أربع صور المقيد،

 .االتحاد في الحكم والسبب، وهنا يحمل المطلق على المقيد باالتفا،

 .االختالف في الحكم والسبب، وهنا ال يحمل المطلق على المقيد

 .االتفا، في الحكم دون السبب، والحمل فيه عند الجمهور

 .عدم الحمل هو قول الجمهورواالتفا، في السبب دون الحكم، و 

ما يتفق فيه الحكم مع السبب، ما يتفقان فيه في الحكم والسـبب، ومـا يختلفـان فيـه  :وذكرنا أن الصور أربع

ــ ، ومــا يتفقــان فــي الحكــم دون الســبب والعكــس، فــإذا اتفقــا فــي الحكــم والســبب أعنــي المطلــق والمقيــد اوســبب   احكم 

 .ه إجماعشب ،فالحمل في هذه الصورة شبه اتفا،

هذا مطلق، وفي قوله  [( سورة المائدة3)] }ُحرّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة{: -جل وعال-وذلكم كالدم في قول هللا 

ااا مَّْسااُفو : -جـل وعـال- م  َيْطَعُماُه إ الَّ َأن َيُكااوَن َمْيَتاة  َأْو َدم  ااا َعَلاى َطاااع  م  ااَي إ َلايَّ ُمَحرَّ اُد ف ااي َماا ُأْوح  ا}ُقاال الَّ َأج   {ح 

، فيحمـل المطلـق علـى المقيـد، فالـذي يحـرم الـدم المسـفوح، وأمـا اهذا مقيد بكونه مسـفوح   [( سورة األنعام122)]

ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العرو، أو ما أشبه ذلك فال، هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يختلفان 

{، فاليد في آية الوضـوء مقيـدة افي الحكم والسبب فال حمل للمطلق على المقيد اتفاق   َيُكْم إ َلاى اْلَمَراف اق  ( 4)] }َوَأْياد 

َيُهَما{وفـي آيـة السـرقة مطلقـة  [سورة المائـدة مطلقـة، والحكـم مختلـف فهـذا  [( سـورة المائـدة34)] }َفااْقَطُعوْا َأْياد 

قـال: تقطـع اليـد مـن قطع وهـذا غسـل، والسـبب مختلـف، هـذا حـدث وهـذا سـرقة، فـال يحمـل المطلـق علـى المقيـد في

المرفق، الصورة الثالثة: اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفـارة، كفـارة القتـل وكفـارة الظهـار، الحكـم واحـد كلـه 

في وجوب العتق في األمرين، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فيحمل المطلـق علـى المقيـد عنـد الجمهـور، 

الظهار على المقيـد فـي كفـارة القتـل، العكـس إذا اتفقـا فـي السـبب دون الحكـم والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة 

ال يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وذلكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بـالمرافق، وفـي آيـة التـيمم مطلقـة، 
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ق علــى ولــذا األكثــر علــى أنــه ال يحمــل المطلــ ؛هــذا غســل وهــذا مســح ،الســبب واحــد حــدث، لكــن الحكــم مختلــف

  .المقيد

 : -رحمه هللا-بعد هذا يقول الناظم 

}َفَمان َكااَن يعني من أفطـر   كالقضاء في شهر الصيام حمل المطلق على المقيد  :يعني  وحيث ال يمكن 

ااْن َأيَّااام  ُأَخااَر{ ة  مّ  اادَّ ااا َأْو َعَلااى َسااَفر  َفع  يض  اانُكم مَّر  ة، لــم يعنــي فــأفطر فالواجــب عليــه عــد [( ســورة البقــرة122)] م 

يذكر فيها وال يفهم من اآلية أن هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي، تكون متوالية ومتتاليـة، ولـيس فيهـا 

هنــا اإلطــال، واحــد، والتقييــد فــي الصــيام مختلــف، جــاء تقييــد الصــيام بالتتــابع  مــا يمنــع مــن ذلــك، والحمــل هنــا،

} َياُم َشْهَرْين  ُمَتَتااب َعْين  وجـاء تقييـد الصـيام بـالتفريق، جـاء التقييـد بـالتفريق فـي صـوم  [رة النسـاء( سـو 98)] }َفص 

ااَياُم َثالَثااة  َأيَّااام  ف ااي اْلَحااجّ  َوَسااْبَعة  إ َذا َرَجْعااُتْم{مــاذا قــال؟  ،التمتـع هــذا تفريــق وهنــاك  [( ســورة البقـرة194)] }َفص 

وأمــا القــول  ،ا علــى ســبيل اإللــزامتتــابع، فعلــى أيهمــا يحمــل؟ الحمــل علــى أحــدهما تحكــم يحتــاج إلــى مــرجح، هــذ

  .باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر

اْن َأيَّاام  ُأَخاَر{فـي قولـه:   كالقضااء فاي شاهر الصايام حمل المطلق على المقيـد  وحيث ال يمكن   ة  مّ  ادَّ  }َفع 

وهـو التبعيـة، يعنـي ال تتبـع قـول مـن  ،، مـن اقتفـاء األثـريعنـي: ال تتبـع  حكمه ال تقتفي  [( سورة البقـرة122)]

ا  بالتتـــابع، اوال قـــول مـــن يقـــول: التقييـــد بـــالتفريق؛ لمـــا عرفنـــا أنـــه جـــاء مقيـــد   ،بالتتـــابع ،يقـــول: بالتقييـــد وجـــاء مقيـــد 

 نعم. بالتفريق،

 أثابكم هللا.

ُخ والمنسوخُ : -رحمه هللا تعالى-قال   النَّاس 
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 كم صنفوا في ذين مان أسافار  

 وناسااااااخ ماااااان بعااااااد منسااااااوخ أتااااااى

 مااااااااااان آيااااااااااااة العااااااااااادة ال يحاااااااااااالُ 

 والنسااااااااااااخ للحكاااااااااااام أو الااااااااااااتالوة  
   ْ         

 واشتهرت في الضخم واإلكثاار   

 ترتيبااااااااااه إال الااااااااااذي قااااااااااد ثبتااااااااااا

 لاااااااك النسااااااااء صاااااااح فياااااااه النقااااااالُ 

 أو لهماااااااااااااا كآياااااااااااااة الرضاااااااااااااااعة  
 

 في النوع الحادي عشر والثاني عشر:  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

زالته، وعلى ما يشبه النقل، منـه: أوالريح األثر إذا  ،رفوه في اللغة: باإلزالة، نسخت الشمس الظلوالنسخ ع

بمعنى أن المادة تنتقـل مـن هـذا إلـى هـذا، إذ  ،نسخت ما في الكتاب، بعضهم يقول: النقل، وهو ليس بنقل حقيقي

معنـى هـذا أن الكتـاب المنسـوخ منـه لو انتقلـت لصـار إزالـة، يعنـي نسـخ الكتـاب، النسـخ مـن كتـاب إلـى آخـر، هـل 

  .ليس بنقل اما فيه كالم؟ نعم؟ ال، الكالم باقي، إذ   ؟يصير مثل الدفتر

بخطاب  ،وعرفوه في االصطالح: أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفع الحكم الثابت بالدليل بدليل آخر

  .لثبت حكم المنسوخ خآخر متراٍخ عنه، يعني لوال الناس

أهم ما يعنى به طالب العلم، وال يجوز ألحد أن يتصدى للتفسير أو لإلفتاء أو للقضـاء وهـو ال والنسخ من 

فقال له: أتعرف الناسـخ مـن  اأنه سمع قاصًّ  -رضي هللا تعالى عنه-يعرف الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر عن علي 

  .المنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت وأهلكت

ثابـــت المتـــأخر مــن المتقـــدم، المتـــأخر ليعمـــل بـــه، والمتـــأخر ليكـــون فـــي الحكـــم ال ،فمعرفــة الناســـخ والمنســـوخ

اَها{: -جل وعال-ومنصوص عليه في قوله هللا  ،، والنسخ واقع في النصوصامنسوخ   ْن آَية  َأْو ُننس   }َما َننَسْخ م 

مصـنفات أو أن تحصر، وفيـه ال ،، واألدلة عليه أكثر من أن تذكراوثابت في السنة أيض   [( سورة البقرة114)]

 : -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الناظم  ؛الكبيرة

أي:   مان أساافر يعنـي الناسـخ والمنسـوخ   فاي ذيان يعنـي العلمـاء   صانفوا  )كـم( هـذه للتكثيـر  كم صانفوا 

يعنــي: منهــا المطــوالت، هنــاك   واإلكثااار يعنــي: فــي الحجــم الكبيــر   فااي الضااخم تلــك الكتــب   واشااتهرت كتــب، 

وردوا علــى مــن أنكــر  ،الكتــب فــي هــذا ، فــألفوااســخ والمنســوخ فــي الكتــاب والســنة كتــب كثيــرة جــدًّ مؤلفــات فــي النا
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ال يسـتند فيـه إلـى أثـر، وال يـأوي فيـه إلـى علـم  ،أشـبه مـا يكـون بـالخواطر اكتـب تفسـير   ينالنسخ، وبعض المعاصر 

البقرة، وأنكر النسخ طائفـة مـن  متين محقق، وكتب عنوان: النسخ وال نسخ في القرآن، يعني على اآلية كتب، آية

لمــا ذكــر الحكــم األول كــان ال يعــرف مــا يــؤول إليــه  -جــل وعــال-المبتدعــة، يقولــون: أنــه يســتلزم البــداء؛ ألن هللا 

فالنســخ ال يجــوز، وقــال بــذلك اليهــود قبــل هــذه  ،بــل بــدا لــه أن ينســخ، ومــا دام هــذا الــالزم فــالملزوم باطــل ،األمــر

ن البداء، والنصوص القطعية ترد هذا القول، وال يلزم بداء وال شيء؛ ألن الحكم المنسوخ الطائفة، لما يلزم عليه م

هـو عـين المصـلحة فـي وقتـه بالنسـبة للمكلفـين، ثـم تتغيـر هـذه المصـلحة لتغيـر الزمـان أو أهـل الزمـان فيكـون مــن 

  .أو يبدل الحكم بحكم آخر، أو إلى غير بدل ،المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم

ويمشـي  ،طـرد فيـهالمكلف حينمـا يـؤمر بـأمر واحـد وي المقصود أن المقاصد كثيرة، ومنها امتحان المكلفين،

هـذا يحتـاج إلـى  ،ثـم نهـي عنـه ،وتأقلم عليه كما يقولون، ومشـى عليـه ،عليه سهل أن ينقاد له، لكن إذا أمر بأمر

ذعــان، هــذا مــن بــاب االمتحــان للمكلفــين، وأ ــاحتمــال وصــبر وانقيــاد وا  ظــروف النــاس تختلــف مــن وقــت إلــى  ايض 

ال فاهلل  ،وقت، فيحتاجون إلى تغيير الحكم ما لم يكن ولن يكون، يعلم كل و يعلم ما كان وما يكون  -جل وعال-وا 

هـل  [( سـورة األنعـام82)] }َوَلاْو ُرَدوْا َلَعااُدوْا{: -جـل وعـال-ولذا قال عـن الكفـار قـال  ؛هذا لو كان كيف يكون 

أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردوا، فاهلل يعلم ما لـم يكـن لـو  -جل وعال-وهللا  ،ما يردون؟ لن يردواال ا  هم يردون و 

  .كان، على تقدير كونه

تفســـرها الروايـــة  ))ثـــم بـــدا هلل أن يختبـــرهم((وفـــي حـــديث الثالثـــة فـــي الصـــحيح األعمـــى واألقـــرع واألبـــرص 

الــنص الصــحيح  ،ســر تلــك، فــالخير مــا يفســر بــه الــنصفهــذه تف أن يختبــرهم(( -جــل وعــال-))ثــم أراد هللا األخــرى 

ـاس، وبالنسـبة للسـنة الحـازمي؛ ألن هـذا يسـأل  الثابت، من أفضل الكتب في الناسـخ والمنسـوخ بالنسـبة للقـرآن النح 

 عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ.
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 وناسااخ ماان بعااد منسااوخ أتااى
 

 

 .............................

...... 
 

 ،ال بـــد مـــن هـــذا؛ ألن الناســـخ هـــو المتـــأخر ،وال بـــد مـــن حيـــث الوقـــت الزمـــان ،بعـــد المنســـوخ الناســـخ يـــأتي

 ترتيبه كذلك في المصحف، الواقع هكذا. اوالمنسوخ هو المتقدم، ويأتي أيض  

 وناسااخ ماان بعااد منسااوخ أتااى
 

 

ترتيبه....................... 

..... 
 

  في القرآن.

 . إال الذي قد ثبتا  ال،األلف هذه لإلط  إال الذي قد ثبتا 

 مااااااان آياااااااة العااااااادة ال يحااااااال
ْ 

لك النساء  

........................ 
 

ْ  عنـدنا  اا إ َلاى اْلَحاْول  َغْياَر إ ْخاَرا ام مََّتاع  ه  َْزَواج  ايَّة  ألّ  اا َوص  نُكْم َوَياَذُروَن َأْزَواج  يَن ُيَتَوفَّْوَن م  ( 821)] {}َوالَّذ 

اه نَّ َأْرَبَعاَة َأْشاُهر  َوَعْشار ا{}َيَترَ الحول منسـوخ  [سورة البقرة  ،المنسـوخ الحـول [( سـورة البقـرة832)] بَّْصاَن ب َأنُفس 

، فالناســـخ هـــو المتقـــدم، يعنـــي فـــي ترتيـــب اوالناســـخ أربعـــة أشـــهر، أيهمـــا المتقدمـــة؟ المتقدمـــة أربعـــة أشـــهر وعشـــر  

ال في النزول المنسوخ هو المتقدم  ذكر مثال:، ..والناسخ هو المتأخر، يقول ،المصحف، وا 

 مااااااان آياااااااة العااااااادة ال يحااااااالُ 
 

 لاااك النسااااء صاااح فياااه النقااالُ  
 

َساااء{ ااَل َلااَك النّ  ( نســختها اآليــة التــي قبلهــا 52يعنــي فــي آيــة النســاء رقــم ) [( ســورة األحــزاب28)] }اَل َيح 

 نعم؟ [( سورة األحزاب21)] }إ نَّا َأْحَلْلَنا َلَك{( 51اآلية رقم )

 طالب:......
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( تفســير ابــن 52( ناســخة لآليــة رقــم )51لهــا، وهــي متقدمــة عليهــا فــي الترتيــب، فاآليــة )نعــم، هــذه ناســخة 

فــي الســورة  [( ســورة األحــزاب21)] }إ نَّااا َأْحَلْلَنااا َلااَك َأْزَواَجااَك{أنهــا نســخت اآليــة  ،ذكــر هــذا -رحمــه هللا-كثيــر 

 ومتقدمة عليها، وهي التي أشار إليها المؤلف، وصح فيها النقل. ،نفسها

 آياااااااة العااااااادة ال يحااااااالُ مااااااان 

 والنسااااااااااااخ للحكاااااااااااام أو الااااااااااااتالوة
ْ  

 لاااك النسااااء صاااح فياااه النقااالُ  

 أو لهماااااااااااااا كآياااااااااااااة الرضاااااااااااااااعة
 

لكن تالوتها باقية، والسبب  ،منسوخ حكمها ،دون التالوة، مثل آية العدة )حول( التي سبقت النسخ للحكم  

مجمـع  ،حكمـه متفـق عليـه ،جم، الرجم باقيكآية الر  ،يعني فقط دون الحكم  أو التالوة ليثاب القارئ على قراءتها 

الشـــيخة إذا زنيـــا والشـــيخ و ، وبقـــي حكهـــا "رفـــع لفظهـــا ،عليـــه، واآليـــة التـــي ذكـــرت فـــي الحـــديث الصـــحيح منســـوخة

 .فارجموهما البتة"

.............................

...... 
 

 أو لهماااااااا كآياااااااة الرضااااااااعة 
ْ 

نســخن بــالخمس، فهــذه ممــا نســخ  "معلومــات يحــرمن عشــر رضــعات" )لهمــا( للحكــم والــتالوة كآيــة الرضــاعة

 سخ لفظها وبقي حكمها، وسياقهما واحد، نعم؟ن   ..،حكمها ولفظها وتالوتها، وناسختها

 طالب:......

أو المطلق على المقيد، المسألة خالفيـة بـين أهـل العلـم، هـل يقـال بالنسـخ أو  ،إذا تأخر العام على الخاص

" مـع كان آخر األمرين ترك الوضوء مما مسـت النـار...؟ مثلما قيل في حديث: "لغاءيقال ببقاء العام والمنسوخ وا  

يـدل علـى أن الوضـوء مـن لحـم اإلبـل متقـدم؛  "آخـر األمـرينقولـه: " ))نعـم((أنتوضأ من لحم اإلبـل؟ قـال: حديث "
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بـالقطع بقطـع  ألن عدم الوضوء متأخر، والذي يقول: يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة، ومثل هذا األمر

واإلطال، جاء بعرفة، فيقولون: لـو أن الخـاص  ،الخف هذا متقدم بال شك، لكن اإلطال، متأخر، فاألمر بالمدينة

 لة خالفية عند أهل العلم معروفة.بعد ذلك، والمسأ اوالمقيد با، لما سيق اللفظ عامًّ  ،با،

 سم.

 :-رحمه هللا-قال 

 كآيااة النجااوى التاااي لاام يعمااال  

 يااااااااااات تمامااااااااااااوساااااااااااعة قاااااااااااد بق
ْ             

 ماانهم بهااا مااذ نزلاات إال علااي 

 وقياااااااااال: ال باااااااااال عشاااااااااارة أيامااااااااااا
ْ 

 في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر:  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم  

 والمثال واحد، للنوعين المثال واحد.  وما عمل به واحد  مدة محددة  المعمول به مدة معينة 

ُموا َباْيَن   وذلك كآية النجوى المثـال هذا   كآية النجوى يقول:  ُسوَل َفَقدّ  يَن آَمُنوا إ َذا َناَجْيُتُم الرَّ }َيا َأَيَها الَّذ 

 ماذ نزلات يعنـي الصـحابة بهـذا اآليـة  التي لم يعمل  * منهم بها   [( سورة المجادلة18)] َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقة {

م، تصد، بدينار إال علي  ومـا عمـل بهـا أحـد مـنهم  ،-عليـه الصـالة والسـالم-ثم ناجى النبـي  ،بن أبي طالب، قد 

يعني بقـي الوجـوب سـاعة، بقـي   وساعة قد بقيت حتى نسخت، لكن كم بقيت هذه اآلية إلى أن نسخت؟ خالف 

عليــه -ثــم نســخت؛ ألنــه يشــق علــى جميــع الصــحابة أنــه كــل مــن أراد أن ينــاجي النبــي  ،مفادهــا ومــدلوها ســاعة

وحاجتهم تشتد إلـى ذلـك، حـاجتهم تشـتد إلـى النجـوى، كـل مـن احتـاج النجـوى يقـدم صـدقة؟ هـذا  -مالصالة والسال

  .يصعب عليهم

ايعنــي إلـى أن نســخت   وسااعة قااد بقياات  ال زايــدة وال نقـص، هــل يمكـن أن يقــال فـي الســاعة علــى   ا تمام 

الســاعة الفلكيــة التــي عبــارة عــن  أو أن الســاعة مقــدار مــن الزمــان لــيس المــراد بــه ؟اصــطالحهم ال زيــادة وال نقــص

ولــذلك قــد تكــون الســاعة ســاعتين ثــالث، وقــد تكــون ربــع ســاعة، فتحــدثا ســاعة، يعنــي مقــدار مــن  ؟ســتين دقيقــة

  .الزمان
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- يقولــون   عشاارة أيامااا بـل بقيــت أكثـر مــن ذلــك بقيـت إلــى أن نســخت  ،أي لـيس بقاؤهــا ســاعة  وقياال: ال 

-إذا يبعـد أن تسـتمر عشـرة أيـام مـع مسـيس الحاجـة إلـى مناجـاة النبـي  لمـاذا؟ نعـم؟ ؛نهـا سـاعة: إ-واألول أظهر

نهـا لـم تبـق إال ، أو نقـول: إعلي، فإما أن نقول: قد عمـل بهـا غيـر علـي ولم يعمل بها إال -عليه الصالة والسالم

  .-صلى هللا عليه وسلم-مدة يسيرة ال يشق عليهم انتظارها، أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته 

يقولون: هذه اآلية ما عمـل  [( سورة المائدة22)] }َوُهْم َراك ُعوَن{كتب الشيعة يذكرون في آية المائدة في 

يتـاء  ه أصبعه التي فيها الخـاتم ليأخـذه،بها إال علي، راكع، وجاء سائل فأبرز ل لكـن هـل مفـاد اآليـة أن الصـدقة وا 

يـذم؛  !هل يمدح بهـذا أو يـذم؟ ؟!الذي هو الخشوع أو أن هذا مما ينافي مقتضى لب الصالة ،الزكاة حال الصالة

ألنه غفل عن صالته، وغفل عن مناجاة ربه، وتحرك في صالته من غير حاجة، كل هذا ما يذم، ويصان علـي 

 عن ذلك، مع أن ظاهر اللفظ ال يدل عليه. -رضي هللا تعالى عنه-

 طالب:.....

وليضــع يديــه قبــل ركبتيــه((  ،رك كمــا يبــرك البعيــر))إذا ســجد أحــدكم فــال يبــ :فــي المســألة حــديث أبــي هريــرة

ــ الحــديث األول  "إذا ســجد وضــع يديــه قبــل ركبتيــه -عليــه الصــالة والســالم-كــان النبــي : "حــديث وائــل اوفيهــا أيض 

أو مــن  ،أرجــح، ونــص علــى هــذا ابــن حجــر فــي البلــوغ وغيــره، فــإذا كــان أرجــح ألن لــه شــاهد مــن فعــل ابــن عمــر

؟ المــانع تــأثر كثيــر مــن ))وليضــع يديــه قبــل ركبتيــه((رجــح فمــا المــانع مــن العمــل بــه حــديث ابــن عمــر، إذا كــان أ

ن الحـديث مقلـوب، كيـف مقلـوب يـا ابـن القـيم؟ قـال: إذا نـزل علـى يديـه قبـل ركبتيـه إطالب العلم بقول ابن القيم: 

غـة يقولـون: بـرك البعيـر متـى يقـال: بـرك البعيـر؟ أهـل الل ؟ما معنى بـروك البعيـر ،أشبه البعير، نقول: يرحمك هللا

 ،وأثــار الغبــار ،وفــر، الحصــى، فمــن نــزل بيديــه بقــوة ،وحصــحص البعيــر إذا نــزل علــى األرض بقــوة فأثــار الغبــار

ذا نـزل علـى ركبتيـه بقـوة وفعـل مثلمـا صـنع قلنـا: بـرك مثلمـا يبـرك  وخلخل البالط قلنا: بـرك مثلمـا يبـرك البعيـر، وا 
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ـالحمار، وكل هذا ممنوع، فالممنوع أن  رضـي -، عمـر اينزل على األرض بقوة، وجاء البروك على الـركبتين أيض 

البروك ما هو بخـاص باليـدين أو بـالركبتين،  ا"فبرك على ركبتيه" إذ   :في الحديث الصحيح في البخاري  -هللا عنه

)وليضـع يديـه )فإذا فهمنا معنى البروك زال عنـا اإلشـكال، ال نبـرك مثلمـا يبـرك البعيـر ننـزل بقـوة، ولنمتثـل األمـر 

، نقـول: وضـع يديـه قبـل ركبتيـه امتثـل األمـر، رد وضـع مـا يقـال: بـرك مثلمـا بـرك..إذا وضعهما مج قبل ركبتيه((

وعظيمـــة مـــن عظـــائم األمـــور، وبـــين أن تضـــعه علـــى  ،وفـــر، بـــين أن ترمـــي المصـــحف علـــى األرض، هـــذا حـــرام

-جل وعال-المسألة مسألة قيام بين يدي هللا األرض ما فيه أدنى إشكال، يجوز، فر، بين هذا وهذا، فإذا نزلت، 

، عليــك بــالرفق والطمأنينــة، تــؤدي صــالة، أنــت ماثــل بــين يــدي خالقــك، فــإذا نزلــت برفــق ولــين فســواء  نزلــت علــى 

ولذا شيخ اإلسالم يـرى التخييـر بينهمـا، وكثيـر مـن النـاس  ؛يديك، أو رجحت الركبتين، المقصود أنك ال تنزل بقوة

لما هجم عليه هذا الفهم أجلب عليه، صـار يـؤثر علـى كـل مـن قـرأ كالمـه، لكـن ال بـد مـن  -هللارحمه -ابن القيم 

 تحرير المسائل، ال من النظر إلى المسائل بدقة.

 ..آله.على اللهم صل على محمد و 
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شرح منظومة الزمزمي في 

 علوم القرآن

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 (11شرح: منظومة الزمزمي في علوم القرآن )

 معالي الشيخ: عبد الكريم الخضير

 

  .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

يانا ،اللهم اغفر لشيخنا حم والسامعين، يا أر  ،والحاضرين ،وانفعه بكل حرف علمه، وأحسن خاتمته وا 

 الراحمين.

 :-رحمه هللا-قال الناظم 

 العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باأللفاظ وهي ستة:

 األول والثاني: الفصل والوصل:

 الفصل والوصل وفي المعاني

 مثال أول إذا خلوا إلى

 ما بعدها عن هو تلك هللاُ 

ن األبرار لفي نعيم    وا 
                        ْ                                   

 بحثهما ومنه يطلبان   

 آخرها وذاك حيث فصال

 إذ فصلت عنها كما تراه

 في الوصل والفجار في جحيم  
 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين، أما بعد: 

المتعلقة باأللفاظ، والذي المعاني لعقد السادس: وهو ما يرجع إلى في ا -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

 قبله متعلقة باألحكام، وهذا متعلق باأللفاظ، يقول: 

 وهو ستة: األول والثاني: الفصل والوصل.
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قسيم البيان والبديع، ومن الثالثة يتألف علم البالغة، ومن علم البالغة  ،وهما من مباحث علم المعاني

الثة إضافة إلى النحو والصرف واالشتقا، والوضع وفقه اللغة ومتن اللغة تتكون علوم اللغة، وكل بأقسامه الث

 علوم اللغة العشرة طالب العلم بأمس الحاجة إليها، فليهتم بهذا.

ووصل إحداهما باألخرى بحرف  ،فالفصل والوصل، الوصل: عطف جملة على أخرى للربط بينهما

فهو ترك ما ذكر من العطف، الوصل: الربط بين الجملتين بالعاطف، وأما الفصل العطف، وأما بالنسبة للفصل 

 فهو ترك هذا الوصل.

 الفصل والوصل وفي المعاني
                        ْ                                   

 .............................

...... 
 

حثهما، مبتدأ مؤخر، وفي المعاني خبر مقدم، بحثهما وفي يعني فن المعاني من فنون علم البالغة، ب

أي فن المعاني   ومنه يعني يوجد في علم المعاني، من أراد استيفاء هذا الموضوع فليرجع إلى علم المعاني 

 إذ محل بحثهما هناك، واستيفاء ما يتعلق بهما هناك، أما هنا مجرد مثال يذكر للفصل والوصل.  يطلبان 

ْم{: -جل وعال-هو الفصل، األول الفصل، مثاله في قول هللا  الذي  مثل أول   ين ه   }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

  .[( سورة البقرة12)]

 مثال أول إذا خلوا إلى
                        ْ                                   

آخرها  

............................ 
 

}َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى : -جل وعال-األلف هذه لإلطال،، في قول هللا  حيث فصال  وذاك"أي إلى آخر اآلية 

ُؤونَ  ْم َقاُلوْا إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحُن ُمْسَتْهز  ين ه  ْم{*  َشَياط  }ّلُ َيْسَتْهز ُئ  [( سورة البقرة12-12)] ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 
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ْم{ لماذا فصلت هذه الجملة عن التي  ؛ملة مفصولة؛ ألنها لم تعطف بالواوهذه الج [( سورة البقرة12)] ب ه 

ْم َقاُلوْا إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحُن  :قبلها؟ لئال يظن أنها من قول المنافقين؛ ألنهم قالوا ين ه  }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

ُؤونَ  ْم{*  ُمْسَتْهز  فلو عطفت لقيل: إنها من مقول المنافقين، ولكنها  [البقرة( سورة 12-12)] ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 

وفصلت الثانية عن األولى،  ،ن المنافقين ذكروا جملتينقد يقول قائل: إ عليهم، ارد   -جل وعال-من مقول هللا 

ُؤوَن{هم قالوا:  َوا  َذا }ن مقولهم ما وصلت بها، وكالهما م [( سورة البقرة12)] }إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحُن ُمْسَتْهز 

ْم َقاُلوْا إ نَّا َمَعْكْم{ ين ه  ُؤوَن{هذه جملة  [( سورة البقرة12)] َخَلْوْا إ َلى َشَياط  ( سورة 12)] }إ نََّما َنْحُن ُمْسَتْهز 

 جملة أخرى، هذه مفصولة وال موصولة الجملة الثانية عن األولى؟ نعم؟  [البقرة

 طالب:.....

هل هذا ممكن أن  ففصلها متجه، ،ار أن الجملة ال ارتباط للثانية باألولىموصولة بالواو؟ يعني باعتب

ْم َقاُلوْا إ نَّا َمَعْكْم ن الجملة األولى إنما تقال للمؤمنين، يتجه هذا مثلما قال الشيخ؟ يقال: إ ين ه  }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

ُؤوَن{ الجملتين، فهاتان في هم يقولون لشياطينهم  ،حال واحدةفال [( سورة البقرة12)] إ نََّما َنْحُن ُمْسَتْهز 

ال فالقرآن ما في أحد بيستدرك عليه أو يقول: هذا  الجملتان مفصولتان أو موصولتان؟ يعني على حد ما ذكروا وا 

ن ، كالم هللا أفصح الكالم، والقواعد مثلما ذكرنا ينبغي أن تخضع للقرآن، ما يتأول القرآن ماأفصح وهذا، ال أبد  

أجل القواعد، ويتكلف في تأويله من أجل القواعد، ال قواعد العربية وال غير العربية، بل القواعد المرتبطة بعلوم 

  .الدين كلها تخضع للقرآن؛ ألنه أساس العلوم كلها

 هذا عندهم يذكرونه الفصل والوصل، يقولون: إن العطف يدل على الوصل، وترك العطف يدل على

هو الفصل ترك  ؟والفصل ترك أو الوصل ،بأي حرف من حروف العطف ،الجملة، الوصل عطف الوصل

: ما يذكره العلماء المتخصصون يعنيعطف، الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل ترك هذا العطف، ال

ال ما يغني؟ عدها: ب [74:يــس] }َفاَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم{لحين عندك: ا بالقرآن من الوقف الالزم يغني عن الوصل وا 
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من قولهم،  ...لئال يظن أن العزة ؛يش؟ الزم، هنا يجب وقف الزم يلزم الوقوف هناإقولهم وقف  إ نَّ اْلع زََّة{}

 فالوقف الالزم يحل اإلشكال الوارد في مثل هذا.

ذ أهل البالغة يقولون: إن الواو يلزم ذكرها إذا أوقع الكالم في لبس، إذا أوقع الكالم بدونها في لبس، كما إ

، تقول: ال ويرحمك هللا، عندهم هذه الواو الزمة؛ ألنك لو قلت: ال يرحمك هللا، لكانت الو قيل لك: تزورنا غد  

، اا قيمتها عندهم في علوم البالغة، لكن الوقف الالزم يكفي عنهههذه نافية للرحمة، وهذا الكالم ملبس، وهذه ل

-دنى إشكال، وفي حديث بيع الشحم في الصحيح: النبي لو وقف على ال ثم استأنف قال: يرحمك هللا، ما في أ

نهى عن بيع الخمر والميتة واألصنام، فقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها  -عليه الصالة والسالم

، مع أن الكالم قد يوقع واوالما جاء ب ))ال هو حرام((ويستصبح بها الناس؟ فقال:  ،وتطلى بها السفن ،الجلود

-جل وعال-كما وقفت في قول هللا  االزم   ايعني: ليس هو حرام، مع أنك إذا وقفت وقف   )ال هو حرام(()فيه لبس 

انتهى اإلشكال، والنصوص ما فيها هذه الواو التي يشيرون إليها،  [( سورة يــس74)] }َفاَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم{: 

  .الزملئال يقع الكالم فيه لبس، يحلها الوقف ال ؛وأنه ال بد منها

 .......طالب:

يلزم الوقف في مثل هذا، كل كالم يوهم ويوقع في خالف المراد يوقف عليه وال  ملئال يظن أنه وصف له

 يوصل، نعم.

 .......طالب:

ْم{ :اهذا يدرك بالسيا،، وأيض   ، فلماذا ينص على مثل هذا يدرك بالسيا، [12:البقرة] }ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 

 سيا،؟وكالهما يدرك بال
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وتعليلها  ،يعني وجود الواو في بعض النصوص ،على كل حال هم يذكرون مثل هذا، واألمور االستنباطية

ن كانت قواعد عندهم إال أنها  ،بما ذكر وحذفه وتعليله بما ذكر، هذا ال شك أن مرده إلى االستنباط، وهذه وا 

 وليست كلية. ،قواعد أغلبية

.............................

...... 
 ْ 

 وذاك حيث فصال ما بعدها 
ْ 

 

ْم{: -جل وعال-من قوله  [( سورة البقرة12)] }َوا  َذا َخَلْوْا{أي: بعد آية:   .[12:البقرة]}ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 

 ما بعدها عنها وتلك هللاُ 
 

 .............................

...... 
ْ 

ْم{}التي بعدها:  ،أي ما بعدها تلك ،أي: وما بعدها  .[12:البقرة]ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 

ْم{فصلت اآلية الثانية:   إذ فصلت عنها   }َوا  َذا َخَلْوْا{أي: عن  ،عنها [12:البقرة] }ّلُ َيْسَتْهز ُئ ب ه 

: -جل وعال-إلى آخرها، كما تراه في القرآن الكريم، مثال النوع الثاني الوصل في قول هللا  [( سورة البقرة12)]

يم { }إ نَّ  يم {مع اآلية التي بعدها:  [نفطار( سورة اال13)] اأْلَْبَراَر َلف ي َنع  اَر َلف ي َجح  ( سورة 12)] }َوا  نَّ اْلُفجَّ

يم { [نفطاراال يم {مع ما بعدها:  [نفطار( سورة اال13)] }إ نَّ اأْلَْبَراَر َلف ي َنع  اَر َلف ي َجح  ( 12)] }َوا  نَّ اْلُفجَّ

 هذا مثال الوصل. ،هذا وصل [نفطارسورة اال

 قال:

ن األبرار لفي نعيم   وا 
ْ 

 في الوصل والفجار في جحيم  
 جج

إذ وصلت الثانية باألولى بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي، الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي 

ر الشيء ويذكر ضده، للوصل؛ ألن األشياء بضدها تتبين وتتميز، ومن أسباب تسمية القرآن مثاني أنه يذك
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ويعطف عليها حال األشقياء أو العكس، المقصود  ،ويذكر حال الفجار، يذكر حال السعداء ،فيذكر حال األبرار

  .وهو موصول ،أن مثل هذا موجود في القرآن كثير

 نعم.

 القارئ: أحسن هللا إليك.

 النوع الثالث والرابع والخامس: اإليجاز واإلطناب والمساواة.

حياة في القصاص ولكم ال

 قل

 

 مثال اإليجاز وال تخفى المثل 

 لما بقي كا)ال يحيق المكُر( 

 

 ولك في إكمال هذي أجرُ  

 نحو: )ألم أقل لك( اإلطنابُ  

 

 وهي لها لدى المعاني بابُ  

  

، وهي اإليجاز واإلطناب والمساواة ،ثالثة أنواع متعلقة باأللفاظ -رحمه هللا تعالى-بعد هذا ذكر المؤلف 

مثل هذا يناسبه اإليجاز، ، فتتنوع األساليب بالنسبة للمتكلم حسب نوعية السامع، فمن السامعين من يفهم بسرعة

الكالم وانصرف عنه، وضده الذي ال يفهم مثل هذا  ل  م  له ومنهم من هو متوسط الذي يفهم بسرعة لو أطنب 

رار كثير حتى يفهم، وبينهما المتوسط الذي ويبسط الكالم، إذ لو أوجز له الحتاج إلى إعادة وتك ،يطنب له

يحتاج إلى المساواة، فاإليجاز في قلة األلفاظ مع كثرة المعاني، يقابله اإلطناب العكس كثرة األلفاظ مع قلة 

 بمعنى: أنها تكون األلفاظ بقدر المعاني، ثم ذكر على األنواع الثالثة أمثلة: ،المعاني، ويتوسطهما المساواة

فااي القصاااص ولكاام الحياااة 

 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 .............................

...... 
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{ اآلية: قل هي مثال اإليجاز؛ ألن معناها  [179 :البقرة] }َوَلُكْم ف ي اْلق َصاص  َحَياة  َيْا ُأول ْي اأَلْلَباب 

، اعظيم   تضمن معنى  لكن ت ،كم كلمة؟ أربع كلمات {اة  }َوَلُكْم ف ي اْلق َصاص  َحيَ لفظها يسير:  ،ولفظها قليل ،كثير

، فكيف يكون قد يقول قائل: القصاص موت، القصاص الذي هو قتل الجاني موت {َياة  }َوَلُكْم ف ي اْلق َصاص  حَ 

واعتبار لغيره به أدرك مثل هذا،  ،حياة؟ يتصور اإلنسان الحكم المترتبة على إقامة الحدود من ردع للجانيلنا 

مرة ثانية  قتلما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه قد ي ،رك ما قتلوت   ،الجاني قتل غيره ،فإذا قتل القاتل

وقد يستنجد بقومه  ،إذا لم يجد من يردعه، وقد يترتب عليه أن أهل المجني عليه يأتون ليقتلوه ،وثالثة ورابعة

فإذا قتل الجاني  ثم تقوم الحروب التي هي ضد الحياة، ،ثم يؤخذ بالثأر ،ويقتل من الطرف الثاني ،فيقتل منهم

أن الثأر  ،بينما لو ترك بدون قصاص وبدون قتل لترتب عليه ما سمعنا ،وحده واحد فقط انتهى اإلشكال

ال بد أن  ،هذا لن يترك ،قاتل أبيك ،قاتل أخيك ،لن يترك، قاتل ولدكالنتصار للنفس وللقريب هذا غريزي، ا

أولياء المجني عليه  ،ي أمره ال شك أن المجني عليهمرك وتهاونوا فتتسبب في قتله، وهذا جرى ويجري إذا ت  

 ،فتقوم الحروب ،ينتصرون بقومهم اوهؤالء أيض   ،ثم بدوره ينتصر لقومه ،يأخذون بثأره، فيجهدون في قتله

ال ويحصل القتل الذريع بدال    ىالعرب يقولون: القتل أنفالقصاص قتل، موت للجاني،  من أن يقتل واحد، وا 

 وجوه متعددة. ،ذكرها أهل العلم في كتب البالغة ،بلغ منها من وجوه متعددةللقتل، واآلية أ

 

جمع مثال،   مثال اإليجاز وال تخفى المثل هي   قل  يعني: في آية القصاص ولكم الحياة في القصاص  

أوتي ا، ، واختصر له الكالم اختصار  أوتي جوامع الكلم -عليه الصالة والسالم-األمثلة على هذا كثيرة، والنبي 

 ،وعلمها كثير ومبارك ا،جوامع الكلم، ويالحظ على كثير من الناس سواء كانوا من المؤلفين كتبهم مختصرة جدًّ 

في بحث مسألة يمكن اختصارها في صفحة، هذا إطناب، في الغالب كالم  اومنهم من يأتي بالكالم الكثير جدًّ 

لو اختصره في خمس دقائق  ،م يردده على مدى ساعةيأتي الخطيب بكال امكرر ال داعي له، الخطباء أحيان  

 ألمكن.
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لكن إذا كان مثار للماللة والسآمة من  ،واإلطناب قد يمدح إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه قد يمدح

فاإليجاز هو المحمود، والمساواة  ،مثل هذا مذموم ا،بعضه ينسخ بعض   ،أو لنسيان بعضه بسبب طوله ،السامع

 بينهما.

يّ ُئ إ الَّ ب َأْهل ه  } من النوعين اآلخرين مثال: كـ قي لما ب  يُق اْلَمْكُر السَّ هذه معناها  [23:فاطر] {اَل َيح 

 وكثرة المعاني وقلتها متساوية. ،من حيث طول الكالم وقصره ،مطابق للفظها

يّ ُئ إ الَّ ب َأْهل ه { يعني: (  كا)ال يحيق المكرُ  لكن من يحدد   بقدر المعنى  [طر( سورة فا23)] }اْلَمْكُر السَّ

يّ ُئ إ الَّ ب َأْهل ه {ن داللة: ية بحروفها المعدودة بقدر المعنى؛ لماذا ال يقول قائل: إأن هذه اآل يُق اْلَمْكُر السَّ  }َواَل َيح 

؟ هو تحتاج [( سورة البقرة179)] }َوَلُكْم ف ي اْلق َصاص  َحَياة {على ما تحتمله من معاني مثل:  [( سورة فاطر23)]

وتحتاج إلى قراءة ما قاله أهل العلم في معانيها وما تحتمله،  ،تحتاج إلى فهم لمعناها من جميع الوجهاستقراء، 

 لننظر ما تحتها من علوم وفوائد أمور يعني قد ال يتم حصرها بسهولة.

در ما قرأت من يعني في نظمه تؤجر بق ،كـ)ال يحيق المكر( إن وقفت عليها   ولك في إكمال هذي أجرُ 

ال فهو من المعلوم.إن لكن  ،حروف  أكملت اآلية لك األجر في كل حرف عشر حسنات، وهذا تكملة للبيت، وا 

يَع َمع ي َصْبر ا{  نحو )ألم أقل لك( اإلطناب  يعني  [( سورة الكهف72)] }َقاَل َأَلْم َأُقل لََّك إ نََّك َلن َتْسَتط 

واستقام بدون الجار  ،وما دام جاءت بدون هذا الحرف (لكـ)ن لك وأخرى بفي الكهف، وهذه اآلية جاءت مرة بدو 

فوجود الجار والمجرور زائد، ما دام المعنى يستقيم بدون الحرف أو الحرفين  ،استقام معناها ،والمجرور

فليس يش معنى زائد، يعني: خال من الفائدة؟ إذا لم يخل من فائدة إفوجوده إطناب، لكن  ،المذكورين فهو زائد

 ،بزائد؛ ألنهم ينظرون إلى هذه الفائدة أنها من المعاني التي تحتملها الكلمة، فإذا كان لها معنى في موضعها
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ن تأدى المعنى في الموضع السابق ى المعنى المطلوب في المعنى الالحق الذي فإنه لن يتأد ،وأنها لو حذفت وا 

 ذكرت فيه.

ووجدت بها، واستقام الكالم بدونها باآلية  ،جدت اآلية بدونهاعلى كل حال هم نظروا إليها باعتبار أنها و 

ويكون هذا من باب القدر الزائد في الكالم على المعنى الذي  ،فليستقم الكالم بدونها في اآلية الثانية ،األولى

 .افيسمونه إطناب   ،يحتمله هذا الكالم

في األمر األول  الصادر بين الطرفين، يعني القول وال شك أن الزيادة الجار والمجرور لتأكيد الكالم لتكرر

ألن الكالم لم يتكرر، فإذا احتيج إلى التأكيد لتكرر الكالم، يعني: إذا وقع من ابنك مخالفة  ؛قد ال يحتاج إليها

من أجل فتبين له بأسلوب مناسب وكالم مختصر، لكن إذا وقعت منه مخالفة ثانية تحتاج أن تزيد في الكالم 

، وقل مثل هذا في مخاطبة خالي الذهن، خالي الذهن يلقى إليه الكالم من دون تأكيد، ثم إن يش؟ أن يرتدعإ

 تردد بعد ذلك يؤكد له الكالم، ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات.

يعني: لدى فن المعاني   لدى المعاني باب  الثالثةأي: هذه   نحو: )ألم أقل لك( اإلطناُب * وهي لها 

في مناسبته أبلغ من غيره، فقد يكون  هو باب ما ذكر من اإليجاز واإلطناب والمساواة، وكلَ  ،باب مستقل

اإليجاز أبلغ من اإلطناب، وقد يكون اإلطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف أبلغ من اإليجاز، والمساواة 

  .هي األصل ال يزاد في الكالم وال ينقص منه

 نعم.

 أثابكم هللا.

 القصر.النوع السادس: 

األلفاظ تكون بقدر المعاني، فإن  ،المساواة هي األصل، األصل أن الكالم يكون بقدر معانيه، أن الكالم

ن احتيج إلى اإليجاز نقص. ،احتيج إلى اإلطناب زاد  وا 

 وذاك في المعان بحثه كا)ما
ْ 

 محمد إال رسول( علما 
ْ 
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حصر متقاربان هو تخصيص أمر بآخر بطريق النوع السادس من أنواع العقد السادس القصر، والقصر وال

وغير ذلك من  ،والوصف المخرج وتعريف الجزئين (إال)و (ما)و (إنماـ)والحصر ب ،مخصوص كاالستثناء مثال  

 األساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما يتناوله اللفظ.

بمعنى: أنه ال  ،حقيقي وهو قسمان: قصر حقيقي وقصر إضافي، إذا قلت: ال إله إال هللا، هذا قصر

ن عبد من دون هللا لكنه ال ا، وهو الذي يستحق أن يكون إله  -جل وعال-معبود بحق إال هللا  ، ومن عداه وا 

يعني: فقط ما له أوصاف  [( سورة آل عمران122)] }َوَما ُمَحمَّد  إ الَّ َرُسول { ، فالقصر حقيقييستحق اإللوهية

ال إضافي؟ إضافي؛ ألن هناك شعراء غيره، لكن القصر ، قصر حقيقي وا  نغير الرسالة، وما الشاعر إال حسا

 قصر الشعر عليه يدل على تميزه في هذا الباب.

( سورة آل 122)] }َوَما ُمَحمَّد  إ الَّ َرُسول {وذلك كقوله تعالى:   في فن المعان بحثه  أي: القصر  وذاك 

على الرسالة، فال يتعدى الرسالة  -صلى هللا عليه وسلم- اعلما تكملة هذه، فإنه قصر محمد   علما   [عمران

فال يتعدى الرسالة  ،أنه يموت كغيره -عليه الصالة والسالم-ومن مقتضى بشريته  ،التي من مقتضاها أنه بشر

م ن  }َوَما ُمَحمَّد  إ الَّ َرُسول  َقْد َخَلْت ولذا في تكملة اآلية:  ؛-جل وعال-إلى الخلود التي هي من خصائص الرب 

  .يعني: كونه رسول يقتضي أنه ال يخلد [( سورة آل عمران122)] َقْبل ه  الَرُسُل َأَفا ن مَّاَت َأْو ُقت َل انَقَلْبُتْم{

 نعم الخاتمة نسأل هللا حسنها.

 أثابكم هللا.

 نسأل هللا حسنها. الخاتمة،

 اشتملت على أربعة أنواع: األسماء والكنى واأللقاب والمبهمات.
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 يوسف ولوط  عيسى إسحا 

 هارون داود ابنه أيوب

 آدم إدريس ونوح يحيى

 إسماعيل اوزكريا أيض  

 هاروت ماروت وجبرائيل

 لقمان تبع كذا طالوت

 ومريم عمران أي أبوها

 من غير زيد من صحاب عزا

 كنى أبا لهب األلقاب

 واسمه اسكندر المسيح

 فرعون ذا الوليد ثم المبهم

 إيمانه واسمه حزقيل

 ذي يسعى اسمه حبيبأعني ال

 وهو فتى موسى لدى السفينة

 كالب مع يوشع أم موسى

 ومن هو العبد لدى الكهف الخضر

 أعني الغالم وهو حيسور الملك

 هدد والصاحب للرسول في

 إطفير العزيز أو قطفير

 وكاد أن يستوعب التحبير

 فهاكها مني لدى قصوري 

 إال إذا بخلل ظفرت

 ووجبت من بعد ذا صالتي

 أتباعه اعمم  وصحبه م
 ْ 

 هود وصالح شعيب موسى 

 ذو الكفل يونس كذا يعقوب

 إليا اواليسع إبراهيم أيض  

 وجاء في محمد تكميل

 قعيد السجل ميكائيل

 إبليس قارون كذا جالوت

 كذا هارون أي أخوها اأيض  

 ثم الكنى فيه كعبد العزى 

 قد جاء ذو القرنين يا أواب

 عيسى وذا من أجل ما يسيح

 ن الذي قد يكتممن آل فرعو

 ومن على ياسين قد يحيل

 ويوشع بن نون يا لبيب

 ومن هما في سورة المائدة

 يوحانذ اسمها كفيت البوسا

 ومن له الدم لديها قد هدر

 في قوله: )كان وراءهم ملك(

 غار هو الصديق أعني المقتفي

 ومبهم وروده كثير

 جميعها فاقصده يا نحرير

 وال تكن بحاسد مغرور

 د إن قدرتافأصلح الفاس

 على النبي وآله الهداة

 على الهدى إلى قيام الساعة
ْ 
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العقود التي هي من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم مما يتعلق  -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الناظم 

ف عليها ملح العلم وليست من متينه، إذ معرفتها ال يتوق ،ختم منظومته بأشياء أقرب ما تكون إلى الملح ،بالقرآن

أو نسبة المهمل تمييزه من غيره وتعيينه، هذه ال يترتب عليها وال يتوقف عليها  ،فهم القرآن، تسميه المبهم مثال  

 أو الفائدة منه من اآلية. ،أو العبرة ،وال معرفة الحكم المستنبط ،فهم المعنى من جهة

األلقاب والمبهمات، واألسماء األعالم فذكر في الخاتمة أنها اشتملت على أربعة أنواع: األسماء والكنى و 

در بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والمبهم الذي لم يعين اسمه التي يسمى بها المولود، والكنى ما ص  

 في الكالم.

ال فاألنبياء  ،وعدتهم خمسة وعشرون  ،وذكر منهم أسماء األنبياء المذكورين في القرآن ،فبدأ باألسماء وا 

، وأما ونؤمن بما عداهم على سبيل اإلجمال، هؤالء نؤمن بهم بأسمائهم ،نؤمن بهؤالء على التفصيلجمع غفير، ف

ن كان في حديث أبي  من عداهم ممن دل عليه األحاديث األخرى الذي دلت على أن األنبياء عددهم كثير، وا 

  .ألنبياءلكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤالء، وهناك رسل وهم أقل من ا ،ذر ضعف

ال، إسحا،  ؟مبني على حروف ؟يش؟ على الحروفلهؤالء مبنية على إفذكر منهم إسحا،، وترتيبه 

نعم، فليس  ،آدم رقم ستة عشر ،ال ؟على ترتيبهم في الوجود األول فاألول ؟يوسف، أول حرف وآخر حرف، نعم

 له ملحظ في الترتيب إال أن النظم تأتى له على هذه الكيفية.

ويوسف بن يعقوب، ولوط بن هاران، مع أن التسميات الموجودة في  ،إسحا، بن إبراهيم سف إسحا  يو  

نما  ،كتب التواريخ آلبائهم فيه اختالف كبير، ويقع فيها تصحيف كثير؛ ألنها لم ترد بها سنة صحيحة وملزمة وا 

 ،هذا منصوص عليه في القرآن ،اسمه آزر -عليه السالم-ولذا في تسمية والد إبراهيم  هي متلقاة عن المؤرخين؛

 ، يعني: هل مثل هذا ينبغي أن يختلف فيه؟اكبير   الكن ومع ذلك يختلف المؤرخون في اسم أبيه اختالف  
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 .......طالب:

 ؟، هاه..، مع أنهاكبير   اقالوا هذا، اختلفوا في اسمه اختالف  

 .......طالب:

 ،ي القرآن، مع أن األصل أن القرآن هو المرجعووجهوا ما جاء ف ،نعم هم اعتمدوا على ما عند المؤرخين

 أما كتب التاريخ يعتريها ما يعتريها. ..،وهو المحفوظ الذي

 ،إسحا، بن إبراهيم، ويوسف بن يعقوب، ولوط بن هاران كما قالوا، وعيسى بن مريم، وهود بن عبد هللا

مران، وهارون بن عمران، وداود هكذا في كتب التواريخ، وصالح بن عبيد، وشعيب بن ميكائيل، وموسى بن ع

يمكن توجد في بعض كتب التواريخ على غير  ،، وابنه سليمان بن داود، وأيوب بن أبيض، هذه أسماءءإيشابن 

  .لكنها موجودة على هذا اللفظ عند مؤرخين آخرين ،هذه الصيغة

 .......طالب:

 :-رحمه هللا تعالى-بعد هذا في البيت الثاني ذكر الناظم 

وابنه سليمان بن داود، ويحيى بن زكريا، واليسع بن جبير،  ،ءإيشاقالوا: ابن  ،بن عمران، وداودهارون 

براهيم بن آزر، أيض    ..إليا اوا 

 .......طالب:

 ؟هاه

 .......طالب:

 نعم هللا المستعان، النظر نزل، نعم. ،إيه

ذو الكفل إذا قالوا: إن اسمه بشر بن أيوب، يونس بن متى،  :ذو الكفل قالوا في اسمه  أيوب ذو الكفل 

 أيوب لماذا ذكره الناظم مع األسماء ما ذكره مع األلقاب؟ ألن عندك أسماء وكنى وألقاب ومبهمات.

 .......طالب:

  .ومنهم من لقب ،لكن من األنبياء من سمي ،إيه
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 .......طالب:

  .اسمه بشر ،وليس باسم لكن الخاتمة فصلت إلى أسماء وكنى وألقاب، وذو الكفل لقب ،ذكر في القرآن

 .......طالب:

  ؟نعم

 .......طالب:

ال في األسماء ثم الكنى  ،يمكن أن يذكر في األلقاب :لكن أنا أقول ،لكن يذكره في األلقاب، ما ورد ،إيه

 سماه يعني ذكره ،سكندرواسمه اال ،نعم ،ذا القرنين بعدها ثم بعد ذلك ذكر األلقاب ثم المبهم، وذكر في األلقاب:

ما هي بمسألة  في القرآن: )اسمه المسيح( مع أنه جاء أن هذا اسمه ،كر المسيح في األلقابذفي األلقاب، و 

ال لقب؟ مقتضى  ا،كونه نبيًّ  المسألة في التقسيم إلى أربعة أقسام: أسماء وكنى وألقاب، فهل ذو الكفل اسم وا 

 ؟جعله مع األسماء أن هذا اسمه، نعم

 .......طالب:

  .واسمه عيسى ،لقبه المسيح ،ال ذكرنا هذا لقب: صفته، وا  ما نقول ،مهال اسمه اس

 .......طالب:

 ؟نعم

 .......طالب:

ما  افترض أنه حقق في المسألة وال ثبت عنده التسمية التي يذكرها المؤرخون، وكثير  او ما صح عنده، أ

يضيع اسمه، حتى يقول بعض أهل يختلف في اسم من عرف بكنيته أو لقبه، يعني: من اشتهر بكنيته أو لقبه 

 .إن اسمه كنيتهالعلم: 
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))ال تفضلوني على يونس بن ية والده في األحاديث الصحيحة: جاءت تسم ،يونس بن متى ذو الكفل  

 يش؟ابن إكذا يعقوب بن إسحا،، آدم أبو البشر، إدريس  متى((

تجد ما في من أهل العلم من  ،ا فائدةن ما فيه: إهذه األمور لعدم أو لقلة فائدتها ال نقولشوف اآلن مثل 

لماذا؟ ألن  ، ال بد أن نوقف عليه؛يهتم بتحقيقها وتحريرها، لكن لو ترتب عليها فائدة، جاء مبهم في سند حديث

نتتبع أن ثبوت الحديث متوقف على معرفته، لكن هذه األسماء التي جاءت في القرآن يكفي أن نعرف االسم، أما 

فيعني حفظها والعناية بها من االهتمام بالقرآن، لكن  ،ورد فيها نصوص صحيحة صريحةكتب التاريخ، نعم لو 

فال تجد العناية من أهل العلم، لو  ،والمؤرخون يختلفون  ،باعتبار أنه لم يرد فيها شيء إال عن طريق المؤرخين

 أو مثال   ،إدريس سم والد مثال  يش اوتقول له: إ ،وأكثرهم اهتمام بالقرآن ،تسأل أعلم الناس بالنسبة للعلم الشرعي

 اسم أبيه.إيش اسم أبيه؟ اسمه ما هو معروف.....  ،ذو الكفل

وما عدا ذلك إن وجد شيء يثبت بطريق  ،المقصود: أن مثل هذه األمور يعتنى به بألفاظها في القرآن

  .أو في السنة مثل هؤالء يعتنى بهم ،صحيح مثل من ذكرت أسماء آبائهم في القرآن

 .......طالب:

ومثلما يذكره ابن  ،مثل التواريخ، مثلما يذكره ابن جرير ،من ضمن ما يذكر ؟شجرتهم آلبائهم وأنسابهم لكن

ا كونهم م ،هذا ما يالحظ ،كثير وغيره من المؤرخين، لكن اللي يالحظ على بعض طالب العلم ما هو بهذا

هذا  ،لة، لكن ما يعرف من قصة نوح شيءما هو بمشك ؟يش اسمه، أو أبو نوح إيش اسم أبو إدريسيعرفون إ

، أو كون فالن قبل فالن، يعني غفلة تامة عن أو قصة واحد من األنبياء المذكورة في القرآن تفصيال   ،اإلشكال

}َلَقْد َكاَن ف ي االعتبار:  ،ال ؟وهي موجودة في القرآن، وقصصهم الفائدة فيها مجرد التسلية ،قصص األنبياء

ْبرَ  ْم ع  ه  ذا كانوا بما قص هللا عنهم  [( سورة يوسف111)] ة {َقَصص  وما آلت إليه  ،من أخبار -جل وعال-وا 

وفيها  ،فهذه مشكلة، نعم فيها متعة ريخ مثلما نقرأ في تواريخ البشرإذا كنا نقرؤها على أنها تا ،حال أممهم

: -رضي هللا عنه-لخطاب لكن فيها العبرة، كي نعتبر ونتعظ، كما قال عمر بن ا ،واستجمام للذهن ،اطالع

هو ما  " يعنيويحل علينا ما حل بهم ،فنقع فيما وقعوا فيه ،لئال نرتكب ما ارتكبوا ؛مضى القوم ولم يرد سوانا"
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}َلَقْد َكاَن ف ي مجرد سواليف وقصص تملى بها المجالس، وقصص القرآن من أهم ما يعنى به طالب العلم: 

ْبَرة { ْم ع  ه  ورجع  ،نسان اعتنى بما ذكره المفسرون األثبات المحققون اإلولو أن  [ف( سورة يوس111)] َقَصص 

أو تاريخ الطبري الستفاد فائدة كبيرة، وبمعرفة هذه القصص  ،إلى بعض التواريخ الموثوقة مثل البداية والنهاية

 اكبير   از  وما حل بهم تشغل حي ،يتجلى له كثير من معاني القرآن؛ ألن القصص هذه قصص األنبياء مع أقوامهم

وكل مرة يذكر فيها فوائد وأشياء ال توجد في المرة التي قبلها، فعلى  ا،من القرآن، وبعض القصص كرر مرار  

 طالب العلم أن يعنى بها.

براهيم بن آزر، أيض   ،بن لمك   ونوح إليا، من هو إليا هذا؟ إلياس  اويحيى بن زكريا، واليسع بن جبير، وا 

  :ترخيم أن يحذف آخر المنادىوال، في حال النداءأن الترخيم إنما يكون  واألصل ،نعم، إلياس ترخيم

فالشعر له ضروراته، قالوا: إلياس بن إلياسين، لكن  ،لكن الحاجة حاجة الشعر قد تقتضيه ،هنا بدون نداء

هو ما ذكر هنا، فهل هو إلياس أو آل ياسين؟ نعم، فهذه القراءة تفسرها  ؟إلياسينإلياسين ما جاء في القرآن 

 القراءة األخرى.

عليه -هو الخاتم  ،هو الخامس والعشرون   وجاء في محمد تكميل  بن إبراهيم إسماعيل  ا وزكريا أيض  

 .-الصالة والسالم

جمة إال ستة: صالح ونوح وشعيب لمية والعكلهم ممنوعون من الصرف للعوهؤالء الخمسة والعشرون 

وأما البقية فهم ممنوعون من الصرف، وشعيب الذي تقدم في البيت  ،ومحمد ولوط وهود، هؤالء الستة يصرفون 

}َوا  َلى َمْدَيَن َأَخاُهْم  األول في الشطر الثاني ورقمه سبعة، شعيب واحد أو أكثر من واحد؟ شعيب بعث إلى من؟

إلى أصحاب األيكة، فهل بعث إلى هؤالء وهؤالء أو هم  اوبعث أيض   ا؟وأيض   [عراف( سورة األ22)] ُشَعْيب ا{

.............................

...... 
ْ 

 كا)يا سعا( في من دعا سعاد 
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ما حصل من صاحب مدين هل هو شعيب  ، وحصل لهوموسى لما ورد مدين ؟أصحاب األيكة اللي هم مدين

  .ويراجع عليها التفاسير ،عنى بها طالب العلمي   ،أو غير شعيب؟ المسألة خالفية بين أهل العلم

 .......طالب:

 والد يحيى، زكريا ابن من؟ زكريا؟ اللي هو

 بعد ذلك ذكر المالئكة: ،انتهى من األنبياء الخمسة والعشرين

 

 هارون وماروت وجبرائيل
  ْ 

 قعيد السجل ميكائيل 
ْ 

 

هاروت وماروت جاءت في آية السحر، جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة، جبرائيل تكرر ذكره، 

يد  }َعن  اْليَ والقعيد:  ،يلوكذلك ميكائ َمال  َقع  ال اثنين؟  [( سورة ،17)] {م ين  َوَعن  الشّ  لكن هل هو واحد وا 

{اثنين، والسجل:  لّ  ل ْلُكُتب  ج  َماء َكَطيّ  السّ   أثبته في المالئكة. [( سورة األنبياء112)] }َيْوَم َنْطو ي السَّ

 ..لكفار.وثالثة من ا ،ثم بعد ذلك ذكر ثالثة من المسلمين

 .......طالب:

اللي عن اليمين  ،والثاني الموكل بكتابة السيئات ،ن كان المقصود به الملك الموكل بكتابة الحسناتإهو 

وينطبق هذه الصيغة فعيل على المفرد والمثنى  ،يتهم، فقعيد وصف، لكن ما جاءت تسمهما اثنانف وعن الشمال

{}إ نَّ َرْحَمَت ّل  والجمع والمذكر والمؤنث:  يب   وقعيد ينطلق على اثنين، نعم؟ [( سورة األعراف24)]  َقر 

 هؤالء الثالثة كلهم مسلمون.

 القرآن.من سمي من الكفار في ء الثالثة موهؤال

 وليس المراد بعمران أبو موسى وهارون. ،مريم بنت عمران  عمران أي أبوها  أم عيسى  ومريم 

 لقمان تبع كذا طالوت
  

 

 .............................

...... 
 جج

.............................

...... 
  

 

 إبليس قارون كذا جالوت 
 جج
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ويا أخت هارون، كل هذا قد يقول قائل: لماذا ال تكون  ،مريم بنت عمران كذا هارون أي أخوها  ا أيض  

، المسافة بعيدة ايدة جدًّ المسافة بع ؟وأخت هارون بن عمران؟ نعم ،مريم بنت عمران أخت موسى بن عمران

ن كان بعضهم يقول: إن األعمار في األمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد لكن األكثر على أنها  ،بينهما، وا 

 وأبوها عمران ليس هو أبو موسى. ،ليست بأخت لهم، فأخوها هارون ليس هو أخو موسى

}َفَلمَّا الصحابة إال زيد بن حارثة:  يعني: لم يذكر باسمه من  من صحب عّز  ابن حارثة  من غير زيد 

ْجَناَكَها{ ْنَها َوَطر ا َزوَّ  .[( سورة األحزاب37)] َقَضى َزْيد  مّ 

 ثم لما أنهى الكالم على األسماء بدأ بالكنى:

 ثم الكنى فيه كعبد العزى 
 

 .............................

...... 
ْ 

 

ينبغي أن يذكر  ،مع من؟ مع مريم وعمران وهارون أخوها وينبغي أن يذكر ،ما ذكر عزير ،زيرلم يذكر ع  

 وهو مذكور في األصل في النقاية. ،زيرع  

.............................

...... 
 

 ثم الكنى فيه كعبد العزى  
ْ 

 

واسمه عبد العزى، ويقول أهل العلم:  ،الكنى في القرآن عبد العزى جاء بالتكنية، جاء ذكر أبي لهب بكنيته

ن كانت التكنية في األصل تكريم وتشريف، يعني: هل يستوي أن تقول ،الحكمة في تكنيتهإن  يا فالن أو يا  :وا 
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فالنطق  -جل وعال-ألن اسمه معبد لغير هللا  ؛أبا فالن؟ الكنية ما في شك أنها تشريف، وذكر أبو لهب بكنيته

 أنت تتحدث عنه. ؟بعبد العزى؟ نعمحرام ينطق  ؟يش؟ حرامإبه 

 

  ؟نعم

 كيف؟

 .......طالب:

نسأل هللا  ،ذكره بالكنية إشارة إلى مآله انعم، النص القرآني وال شك أنه يترفع عن مثل هذه التسمية، وأيض  

 السالمة والعافية.

  األلقاب، الثالث األلقاب

.............................

...... 
 

 القرنين يا أوابقد جاء ذو  
 

 

ذو القرنين اسمه على  ،واسمه على األشهر اسكندر ،-جل وعال-يا كثير األوبة والتوبة والرجوع إلى هللا 

األشهر اسكندر، وتلقيبه بذي القرنين أنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس 

 كما يقول بعضهم. ،أو من شيء نبت في رأسه ،عرإما من الش   ،وعند غروبها، هذا قول، أو ألن له قرنين

 واسمه عند أكثر المؤرخين في األشهر عندهم االسكندر. ،المقصود أنه هكذا جاء في القرآن

يش؟ لقب، مع أنه جاء في القرآن ما يدل على أنه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وقد إهذا   المسيح 

يح للم ،تشدد السين بالغة، وسبب تلقيبه بهذا سياحته في األرض، يعني: مسح األرض كلها ويقال: المس 

 بالسياحة، أو ألنه ال يمسح ذا عاهة إال برئ، أو ألنه ممسوح القدمين ال أخمص له.

 النباااااااااااااي ال كاااااااااااااذب أناااااااااااااا
ْ  

 أنااااااااا اباااااااان عبااااااااد المطلااااااااب 
ْ 
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يسيح في األرض من السياحة، من أجل سياحته في   من أجل ما يسيح اللقب  المسيح عيسى وذا  

يش؟ إيعني: ال أخمص له، األخمص  ،ال برئ، أو ألنه مسيح القدميناألرض، أو لكونه ال يمسح ذا عاهة إ

 ال ذم؟ا  التجويف الذي في أسفل القدم فهو ممسوح، وهذه صفة مدح و 

ال ما يقبلونه؟  يعني: في العسكرية يقبلون مسيح وا 

 .......طالب:

الو يقبل  سهل، وقد تكون أسهل للمشي كونه له أخمص أسهل للمشي، فعلى كل حال األمر  وه ما يقبل؟ ا 

ما يلزم، فاألقرب كونه ما يمسح ذا عاهة إال برئ هذا  ،تسمية عيسى بهذا ليس لهذا ال ألنه ممسوح القدم

الخالف في بعض المذكورين وهل هم أنبياء أو   من أجل ما يسيح أنه يبرئ األكمه واألبرص بإذن هللا ؛ واضح

 ة،رجح جمع من أهل العلم أن مريم نبي ،ومثل مريم ،تبعومثل  ،ومثل لقمان ،ليسوا بأنبياء؟ نعم، مثل الخضر

  .وأنها يوحى إليها، والمعتمد أنه ليس في األنبياء من النسوة أحد

 .......طالب:

 هاه؟

 .......طالب:

جل -واستدلوا على نبوة الخضر بقول هللا  ..،استدلوا على نبوتها بأنها :وأوحي إلى النحل بعد، ال أنا أقول

 استدلوا بهذا. [( سورة الكهف28)] ا َفَعْلُتُه َعْن َأْمر ي{}َومَ : -وعال

 اسمه الوليد.  فرعون ذا 

: الذي هو جاء ذكره في سورة يعني  من آل فرعون الذي قد يكتم * إيمانه  بهمثم القسم الرابع وهو الم

 . قد يحيل  يعني: جاء في سورة ياسين  واسمه حزقيل * ومن على ياسين غافر 
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ي يسعى اسمه أعني الذ

 حبيب
 ْ 

 .............................

...... 
 

 

الذي جاء يسعى في سورة ياسين اسمه حبيب النجار، لكن الذي جاء يسعى في سورة القصص اسمه 

، والذي في سورة الذي في ياسين اسمه حبيب   :يش؟ الذي يسعى اسمه حبيب، الذي يسعى واحد يمكن نقولإ

ال اثنين في القرآن؟ اثنين لبيب  القصص يوشع بن نون يا  ؛ ألن الذي يسعى أعني الذي يسعى اثنين، واحد وا 

وهذا نص عليه أن اسمه حبيب النجار، وهذا معروف عند المفسرين، والذي يسعى الذي  ،واحد في سورة ياسين

 ، هذا الذي يظهر من كالمه.جاء يسعى في سورة القصص يوشع بن نون يا لبيب  

 ؟نعم ...وهو فتى موسى  

 .......طالب:

  .وهو الذي جاء يسعى

 .......طالب:

  .ويوشع بن نون، هذا واحد وهذا واحد ،ذكر: أعني الذي يسعى اسمه حبيبال، ال، هو لما 

 .......طالب:

 ما يحاك ضده، نعم.يحذره م ؟ي صاريسعى يعلمه إيش اللوهو فتى موسى، وما يلزم أنه يجي 

{ يعني: في سورة الكهف:  [( سورة الكهف41)] }َوا  ْذ َقاَل ُموَسى ل َفَتاُه اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْين 

 هو يوشع بن نون. [( سورة الكهف48)] }َفَلمَّا َجاَوزَا َقاَل ل َفَتاُه{إلى أن قال: 

.............................

...... 
 

 ومن هما في سورة المائدة 
ْ 

 

 وهو فتى موسى لدى السفينة
 

 .............................

...... 
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ُم اْلَباَب{ َما اْدُخُلوْا َعَلْيه  يَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم ّلُ َعَلْيه  اسم  [( سورة المائدة83)] }َقاَل َرُجاَلن  م َن الَّذ 

في أكثر من موضع،  امع يوشع بن نون، يوشع جاء ذكره مبهم   ،اسمهما كالب بن يوقنا "قال رجالن؟ "االثنين

  بيوشع بن نون.يعني: فسر أكثر من مبهم 

 اسمها يوحانذ [( سورة القصص11)] }َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمّ  ُموَسى َفار غ ا{أم موسى في سورة القصص: 

أم موسى، ولو كان  :والجهل بها ال يضر، يكفينا أن نقول ،تحتاج إلى ضبط ،...بنت يصهر، تحتاج إلى ضبط

 أو العمل بالقرآن لسميت. ،ا يتوقف عليه فهم القرآنيتها ونسبتها شيء مم  في تسم

.............................

...... 
 

 يوحانذ اسمها كوفيت البوسا 
ْ  

 

 وحفظك من البؤس والشدة. -جل وعال-جملة دعائية أي: كفاك هللا 

َنا{}َفوَ في قوله:  ،أي: لدى سورة الكهف  ومن هو العبد لدى الكهف  َباد  ْن ع  ا مّ  ( سورة 42)] َجَدا َعْبد 

وكتب التفاسير تجدون مثل هذا  ،الخضر، والخضر لقب اسمه بليا، لو ترجعون إلى كتب التواريخ [الكهف

جل -ما يتوقف عليه فهم القرآن لحفظه هللا لو كان مالكالم مصحف على أوجه كثيرة، كل هذا يدلنا على أنه 

 ف.من التصحيف والتحري -وعال

 ،لديها يعني: في سورة الكهف، ويختلفون في الخضر من وجوه  الخضر * ومن له الدم لديها قد هدر 

هل هو نبي أو ولي؟ وهل هو مات أو بقي إلى زماننا أو إلى ما بعده؟ مسألة خالفية بين أهل العلم، والجمهور 

 مات. على أنه با،، والذي حققه شيخ اإلسالم وغيره من أئمة التحقيق أنه قد
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.............................

...... 
 

 ومن له الدم لديها قد هدر 
  ْ 

 

وهو  ،الذي قتله الخضر [( سورة الكهف54)] }َحتَّى إ َذا َلق َيا ُغاَلم ا َفَقَتَلُه{  أعني الغالم بال قصاص 

 [( سورة الكهف79)] ُكلَّ َسف يَنة  َغْصب ا{}َوَكاَن َوَراءُهم مَّل ك  َيْأُخُذ يعني اسمه حيسور، والملك في قوله تعالى: 

 هدد بن بدد، وكالهما كما قالوا على وزن سرد، هدد بن بدد.

ب ه  اَل َتْحَزْن في الغار:  -عليه الصالة والسالم-والصاحب للرسول  والصاحب للرسول   }إ ْذ َيُقوُل ل َصاح 

 .-عليه الصالة والسالم-بر، أعني المقتفي ألثر النبي هو الصديق األك [( سورة التوبة21)] إ نَّ ّلَ َمَعَنا{

  ن.قوال ،إطفير اسمه أو قطفير ،العزيز عزيز مصر

 ، والومرجع تعيين هذا المبهم أو تمييزه إال النقل المحض ،وروده كثير" وروده كثير -في القرآن-ومبهم  

ولذا  ؛وال يستدل عليها من خالل السيا، بما قبلها وما بعدها ،، كذلك األسماء ال يدخلها االجتهادمجال للرأي فيه

من الرواة وتصحيفه  يوصي أهل العلم بتحفظ األسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة؛ ألن اإلنسان قد يقرأ اسم راوٍ 

اسمه نعيم، وهذا يدور  ات في كتب الدنيا ما وجدت شخص  ويمشي عليه، يعني: نعيم بن سالم لو بحث ،يسير

واسمه يغنم بن سالم، والمسألة زيادة نقطة ونقص نقطة، فلو بحثت عن ترجمة  ا،كتب الحديث كثير  اسمه في 

لهذا الراوي لن تجد مع التصحيف اليسير، فعلى هذا األسماء ال بد من تلقيها عن أهل الخبرة والمعرفة الذين 

وراجع عليها كتب كما يقول أهل  ،كما هي، والعناية بكتب الضبط، فإذا ضبط كلمة وحررها وتلقاهاينطقونها 

 العلم فليودعها سويداء قلبه.

ال  ،من المبهم ،ومن المبهم ما استأثر هللا بعلمه، يعني: ال تبحث عنه  وروده كثير -في القرآن-ومبهم  

يَن م ن ُدو تتعب نفسك في البحث عنه:  ْم{}َوآَخر  مثل  {اَل َتْعَلُموَنُهُم ّلُ َيْعَلُمُهمْ }يش؟ [ إ( سورة األنفال61)] ن ه 

 إطفير العزيز أو قطفير
ْ 

 .............................

...... 
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من أشهرها هو  ،، وعلى كل حال المبهمات فيها مصنفات..يمكن، فمثل هؤالءما ال ال  ؟هؤالء نبحث عنهم

القرآن، وهناك  للبلقيني والسيوطي مبهمات اوأيض   ،والبن جماعة ،في مبهمات القرآن للسهيلي ،مصنف للسهيلي

المستفاد من مبهمات )ومن أجمعها  ،سواء كانت في المتون أو األسانيد ،مصنفات في مبهمات رجال الحديث

أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، وللخطيب البغدادي وللنووي وجمع من أهل ولي الدين للحافظ  (المتن واإلسناد

إذ يتوقف عليها معرفة حال  ا،هذه من أهم المهمات معرفته ،دالعلم ألفوا بالمبهمات، ومبهمات ما ورد في األساني

 ثم بعد ذلك نعرف حاله. ،هذا المبهم، ال نستطيع أن نعرف هذا المبهم إال إذا عرفنا اسمه

 وكاد أن يستوعب التحبير
ْ 

 .............................

...... 
 

 

 ستوعب هذا النوع المبهمات.للسيوطي التحبير كتاب في علوم القرآن للسيوطي كاد أن ي

 وكاد أن يستوعب التحبير
ْ 

  

 جميعها.........................
 

 

 واطلع عليه وانظر ما فيه. ،اقصد إلى هذا الكتاب  فاقصده يا نحرير  جميع المبهمات

 يعني: خذ هذه المنظومة.  فهاكها انتهى من الكالم في النظم   فهاكها 

 فهاكها مني لدى قصوري 
 

 .............................

...... 
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 يعني: في العلم والمعرفة وضبط الشعر على قصوري.

 فهاكها مني لدى قصوري 
 

 وال تكن بحاسد مغرور 
ْ 

 

إال إذا وجدت  ،وتغتر بنفسك ،فتحسدني عليها ،إذا استحسنتها ،ال تكن بحاسد لي على هذه المنظومة

  .خلال  

 

 إال إذا بخلل ظفرتا
 

 .............................

....... 
ْ 

 

  ، إنما اعترض إذا وجدت خلال .أو حسد لي ،لغرور في نفسك ،وال تعترض لمجرد الغرور ،يعني: ال تنتقد

 إال إذا بخلل ظفرتا
 

 .............................

....... 
ْ 

  .واأللف لإلطال،

.............................

....... 
 

 ساد إن قدرتافأصلح الف 
 

 

 ،إن قدرت على اإلصالح، ومع ذلك ال تصلح في أثناء الكالم ،أي الحاصل بذلك الخلل ،فأصلح الفساد

 ،ويعلق عليه ،أو تعدل بيت في أثناء الكالم، يبقى الكالم على ما هو عليه ،تبدل كلمة بكلمة ،أو في األبيات

ت هجمت على كلمة فرأيت أن غيرها أصوب منها لماذا؟ ألنك افترض أنك صحح دل ويصحح في الحاشية؛ويع

ورجع إلى األصل ومسح وأثبت األصل، أو أنت  ؟يش جاب هالكلمة هذها  وقال: و  ،صححتها، ثم جاء شخص

ما يثبت في الكتب ما  اكثير  و عنده،  اوكالمك صار مرجوح   ،صححت وأثبت األصل جاء ونقل األصل إلى مكانه
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082 

08 شرح منظومة الزمزمي 
2 

ألصل كذا وصوابه ما أثبت، ثم يأتي من يأتي ويقول: ال الصواب ما في الذي في ا :يستظهره المحقق ويقول

ذا عدل من غير إشارة فيكون في النهاية  ،فاألمر أسوأ؛ ألنه قد يأتي من يعدل بغير إشارة أخرى  ،األصل، وا 

 مسخ للكتاب.

 وآله  -عليه الصالة والسالم-محمد   صالتي على النبي  فاتالكالم كله الذي   ووجبت من بعد ذا 

وآله الهداة أزواجه وذريته وأتباعه على دينه، وأقاربه من بني هاشم وبني المطلب ليشمل جميع األقوال،  الهداة 

بعد جيل  على الهدى جيال    على الهدى  صلى هللا عليه وسلم أتباعه  ا معمم  حال كوني  اجميع     وعلى صحبه

 . إلى قيام الساعة 

 أتباعه اوصحبه معمم  
ْ  

 الهدى إلى قيام الساعة على 
ْ 

 .وهللا أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 

 


